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co jasněji žhne světlo, tím tmavší je jeho stín. Tak se stalo, že daedrický kníže Molag Bar pohlédl na
Arkaye a shledal, že aedra se pyšně nadýmá nad svou vládou nad smrtí lidí i merů, což byla pravda.
Bal, jehož doménou je marnivý útlak a zotročování smrtelných duší, pojal touhu vymazat Arkayovi úsměv z tváře. Aedra
dobře věděl, že ani lidé ani merové ani zvěrolidé z celého Nirnu nemohou uniknout smrti, a o pevnosti své vlády tedy
nepochyboval. Molag Bar se proto zhmotnil na Nirnu, aby zpochybnil smrt.
Tamriel byl tehdy ještě mladý a plný nebezpečenství a divotvorné magie. Bal kráčel po zemi v lidské podobě a pojal panu
jménem Lamae Beolfag z kmene Nedů, jejíhož těla se zmocnil bez lásky a špetky ohleduplnosti. Z jejích nářků se zrodila
vřeštící meluzína, která v některých větrných fjordech Skyrimu děsí mořeplavce dodnes. Bal potřísnil Lamaeino čelo
jedinou kapkou své krve, čímž zasel svůj hněv. Nyní mohl odejít z Nirnu.
Zbídačenou, bezvědomou Lamae našli kočovníci a ujali se jí. O dva týdny později již kmenová vědma zabalovala
Lamaeino tělo do plátna, jelikož dívčina podlehla svým zraněním. Toho večera kočovníci postavili velikou hranici a
chystali se tělo spálit, jak měli ve zvyku. Lamae se však zvedla z hořící hranice a, zmítána plameny, vrhla se na
shromážděné. Ženám servala hlavy z krku, dětem vyjedla oči z důlků a muže znásilnila stejně brutálně, jako Bal zprznil ji.
A tak Lamae (jíž dnes známe jako krvavou matronu) otiskla svou zlostnou duši do obyvatel Tamrielu a zplodila bezpočet
obludných potomků, z nichž později vzešli upíři, nejprohnanější ze všech nočních hrůz. Na Tamrielu vyrostl vřed
nemrtvých, kteří jsou od těch dob výsměchem Akrayovu koloběhu života a smrti. Samotný Arkay propadl hlubokému
smutku, neboť věděl, že toto neštěstí již nelze vzít zpět.
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