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Rodící se hrozba, svazek IV. 
 
napsal Lathenil ze Sluneční tvrze 
 
Následující řádky zachycují vyprávění Lathenila ze Sluneční tvrze, altmerského uprchlíka z Letních ostrovů, který přišel do 
Cyrodiilu v prvních letech čtvrtého věku. Lathenil tvrdil, že neutekl z Letních ostrovů v důsledku vpádu Zapomnění. Podle 
jeho vlastních slov "utekl před stínem Thalmoru, který postupně zakrýval jeho milovanou vlast". 
 
Velice mírně řečeno, Lathenil byl svou osobností. Některá z obvinění, která vyslovil na adresu Thalmoru, hraničí s 
šílenstvím. To může být důvodem, proč nikdo nehleděl jeho vášnivých varování a plamenné kritiky Thalmoru a 
Aldmerského spolku, historie mu však alespoň částečně dala za pravdu. 
 
Praxis Erratuim, císařský historik 
 

atímco se obyvatelé Morrowindu a císařští vojáci v Černém močálu vzpamatovávali z katastrof vpádu 
Zapomnění a zničení Vvardenfellu, Thalmor vyprovokoval masivní vzpouru argoniánů. Argoniáni úplně ovládli Černý 
močál a jižní Morrowind, naštěstí však Thalmor také ztratil všechen vliv, který měl u ještěřího lidu. 
 
Thalmor zatím upevňoval svoji vládu nad mojí milovanou domovinou. 
Trvalo téměř deset let, než se mi povedlo spojit se s Ocatem. O moje varování před Thalmorem projevil větší zájem než 
jiní možná proto, že byl sám altmer a proto pochopil hrozbu, kterou Thalmor představuje. Netrvalo to dlouho a členové 
Thalmoru nechali Ocata zavraždit. 
 
Vraždou potentáta Ocata začalo mezivládí Bouřné koruny. Rada starších se rozdělila, což vedlo k několika letům 
nemilosrdných mocenských bojů, intrik a zrad. Mnozí se pokusili získat rubínový trůn. Většinu zájemců představovali 
nárokovatelé. Někteří měli legitimní nárok, jiní byli jen bezohlední hlupáci, kteří se domnívali, že tělesná síla je veškeré 
oprávnění, které potřebují. V průběhu této anarchie bylo Císařské Město několikrát zasaženo divokými, nepřirozenými 
bouřemi, jejichž střed byl vždy přesně nad Bělozlatou věží, jakoby šlo o trest Devíti božstev. 
 
Zatímco se Císařství zmítalo v nepokojích, Thalmor nezahálel. Členové Thalmoru sesadili právoplatné krále a královny 
altmerů. Pamatuji si fyzický odpor a hrůzu, která mě zachvátila, když jsem se dozvěděl, že moji vlast zachvátilo takové 
šílenství. Naše rasa byla kdysi tak hrdá a vznešená - a nyní mnozí z mé rasy vítali toto bláznovství! 
 
Pak se na Letních ostrovech odehrál první z mnoha pogromů. Zmasakrováni byli všichni, kteří "nepocházeli z krve 
aldmerů". Šlo také o vynikající záminku k likvidaci všech nespokojenců - Thalmor si nikdy takovou příležitost nenechal 
ujít. 
 
Po sedmi letech bylo mezivládí Bouřné koruny ukončeno, když se trůnu zmocnil kolovijský vojevůdce jménem Titus 
Mede. Není podstatné, zda měl právoplatný nárok, nebo ne. Nebýt Tita Meda, dnes by Císařství neexistovalo. Ukázalo 
se, že je moudrým a schopným vládcem, takže jej Skyrim uznal za Císaře. 
 
Zatímco se Císařství stabilizovalo díky úspěšnému úsilí císaře Tita Meda, znovu jsem obnovil svoje pokusy varovat jej 
před hrozbou, kterou představoval Thalmor. Thalmor mě však znovu o krok předběhl. Než mohlo být moje úsilí 
korunováno úspěchem, Thalmor znovu udeřil: došlo k dalšímu převratu, tentokrát ve Valenském lese. Císařství nebylo 
připraveno na úskoky a lsti Thalmoru. 
 
Někteří tvrdí, že spojené síly altmerů a bosmerů byli ve velké přesile vůči císařským vojskům, ale to je hloupost. Thalmor 
zvítězil v tomto krátkém a divokém tažení ještě dříve, než byla prolita první krev. Čekali a pozorovali nepřátele a podle 
toho se rozhodli, kde a kdy udeří. Thalmor mohl nasadit celou svoji malou armádu altmerů a bosmerů proti kterékoliv z 
několika císařských pevností. 
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I když císařští generálové tvrdí něco jiného, Thalmor nebyl v přesile. Měl však lepší zvědy a jeho jednotky byly 
pohyblivější. Také věděl, jak je nejlépe použít. Tohle je ta hrozba, kterou Thalmor představuje. Jsou krutí a nemilosrdní, 
nejsou však hloupí! Jsou záludní a mazaní a velice, velice trpěliví. 
 
Jediným rozhodujícím úderem Thalmor získal strategickou základnu na tamrielském kontinentu a předešel tomu, aby se 
Císařství mohlo jakkoli významněji pokusit o vpád na Letní ostrovy a zastavit Thalmorskou tyranii. Zároveň se mu 
povedlo získat lepší pozici k pozorování Císařství a vyčkávání na svoji příležitost. A navíc se jim povedlo díky spojenectví s 
bosmery z Valenského lesa oživit Aldmerský spolek! 
 
V průběhu dalších desetiletí nebylo o Thalmoru téměř slyšet, ale to jistě není konec. Je to jen začátek. Jen posilňují svoji 
moc a upevňují vládu nad srdci a myslí altmerů. Císařství se možná snaží zapomenout na rány, které Thalmor zasadil 
jeho pýše, ale Thalmor ještě stále existuje. Spřádá plány. Pozoruje nás. Čeká. 
 
Dokud se bude Císařství zabývat zabezpečováním nepodstatných koutů svých obrovských území, bude hrozba Thalmoru 
stále růst. Od dob potentáta Ocata mě nikdo v Císařství nebral vážně. Snažně prosím všechny občany tohoto slavného 
Císařství - slyšte moje slova! Thalmor musí být zastaven, než bude příliš pozdě! 
 
*** 
 
Nedlouho poté, co Lathenil ze Sluneční Tvrze nechal na vlastní náklady tyto svazky vytisknout a rozeslat do všech koutů 
Císařství, sám zemřel násilnou smrtí. Ve světle událostí, které následovaly po jeho smrti, musíme zvážit možnost, že 
mohl být zavražděn na příkaz Thalmoru. 
 
-- Praxis Erratuim, císařský historik 
 
  


