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šichni občané říše jistě znají činy císaře Tibera Septima. Ale tématem této práce je císařův vzestup k
božství, okamžik, kdy se z něj stal Talos.
Až do Tiberovy smrti zde bylo jen osm bohů: Akatosh, Dibella, Arkay, Zenithar, Stendarr, Mara, Kynaret a Julianos. Tito
bohové byli, a jsou, uctíváni v celé říši. A ačkoliv mohou mít někteří z nich v různých provinciích jiná jména (například
aldmerové nazývají Akatoshe "Auri-El" a Arkay se občas říká "Ar'Kay"), uznávají je všechny tamrielské rasy a kultury.
Ale když Tiber Septim odešel do Éteria, stal se devátým bohem - Talosem, který je nazýván Ysmirem, "Drakem severu."
Člověk, jenž byl za života milován, začal být po své smrti uctíván. Můžeme se vskutku přít a dohadovat o tom, zda se
devátý bůh Talos stal tím nejdůležitějším božstvem, ale minimálně u lidí tomu tak bylo. Především z toho důvodu, že byl
bohem, který byl dříve i člověkem, a právě proto, že k božství inklinoval skrze své velkolepé činy. A pokud se něco
takového povede jednomu člověku - tak proč by se to nemohlo povést znovu? Proč by o božství nemohli usilovat všichni
lidé?
A tak jsme o tom, my lidé, přemýšleli. A dál jsme uctívali Talose a vzývali jej jako nejvyššího hrdinu a boha. To však bylo
tehdy. Nyní je to již jiné. Teď už totiž známe pravdu:
Mýlili jsme se.
Jako každý občan říše jsme i my na vlastní kůži zažili hrůzy velké války. Ale teprve až po podepsání Bělozlatého
konkordátu, smlouvy mezi Říší a Aldmerským spolkem, jsme znovu okusili mír. Jednou z nejdůležitějších částí této
smlouvy však byla klauzule o tom, a každý občan Říše to moc dobře ví, že už Talos dále nebude jako bůh uctíván. Pod
tíhou tohoto výnosu se Říše otřásla v základech. Někteří se proti tomuto nařízení vzbouřili. A někteří se bouří dodnes.
Ale občané Říše nechť vědí toto: císař nesouhlasil s postavením Talosovy víry mimo zákon, protože to byl požadavek
Thalmoru, výkonné vlády Aldmerského spolku.
Císař souhlasil s postavením Talosovy víry mimo zákon, protože to byla správná věc.
Dnes již císař, a vlastně i Říše samotná, uznává, že bylo povolení Talosovy víry chybou. Protože tím, že jsme to umožnili,
že jsme Talose uznali za boha, jsme Říši prokázali velmi špatnou službu: oslabilo to totiž památku Tibera Septima jako
člověka a upozadilo mnohé jeho mimořádné (i když smrtelné) činy. Navíc jsme tím utlumili víru lidí v Osmičku, což jsou
praví bohové, kteří si zaslouží naši lásku.
Tímto Říše přiznává, že se mýlila. Talosův omyl se již nikdy nebude opakovat. Ať staletí míru a prosperity s našimi
thalmorskými přáteli dále pokračují a nechť stále sdílíme společné duchovno, jež pojí všechny tamrielské rasy a kultury!
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