Nordové, povstaňte!
Od anonymního autora

ordové, povstaňte! Zbavte se pout císařského útlaku. Neohýbejte hřbet pod jařmem pochybného
císaře. Buďte věrni své krvi a své domovině.
Říše nám zakazuje uctívat svatého Talose. Jak by mohl člověk odvrhnout boha? Jak by mohl pravý skyrimský nord
odvrhnout boha, který povstal z naší vlastní země? Mocný Tiber Septim, první císař, dobyvatel Tamrielu, následník bohů,
pravá ruka Akatoshe. Tiber Septim, pravý syn Skyrimu, narozen v zemi sněhu a krve, veden k úctě k našemu lidu, je teď
Talosem, bohem moci a cti. Říše nemá žádné právo nám zakazovat jeho uctívání.
Náš vlastní velekrás Torygg nás zradil říši. Vyměnil našeho boha za mír. Souhlasil se smlouvou s Thalmorem podepsanou
císařem v cizí zemi. Musíme takový pakt ctít? Ne! Tisíckrát ne.
Nenechte ponaučení ukrytá v dějinách bez povšimnutí. Aldmerský spolek se svými thalmorskými pány přinesl lidem
válku, stejně jako elfové v dávných časech přinesli válku Ysgramorovi a našemu lidu. Nádherný Saarthal byl vypálen do
základů. Po jejich proradném útoku po něm zbyla jen suť a prach. Ysgramor a jeho synové však shromáždili 500
Družiníků a vytáhli na elfy. Vyhnali je ze Skyrimu. Ve velké válce našich otců elfové znovu zradili lidi a zcela bez důvodu
na nás zaútočili. Thalmorskému spolku nelze věřit!
Ysgramor je stejně jako Ulfrik Bouřný háv pravým hrdinou Skyrimu. Jeho jméno bude znít Sovngardem po mnoho
následujících generací. Pouze on měl dost odvahy na to vyzvat samotného krále Torygga na souboj. Ulfrikův thu'um, dar
od samotného Talose, smetl tohoto proradného vůdce. A s jeho smrtí přišlo osvobození z císařských pout a thalmorské
nadvlády, která vrhala stín na císařský trůn.
Císařství vyslalo svou legii, aby nám tu vládlo. Verbují naše muže do svých vlastních služeb. Posílají bratry proti bratrům,
otce proti synům. Způsobili, že v jejich jménu a v jejich zájmu proti sobě stojí celý Skyrim. Nenechte je, aby nás rozdělili.
Nenechte je zvítězit. Odmítněte císařský zákon, který zakazuje uctívání Talose. Připojte se k Ulfriku Bouřnému hávu a
bojujte za jeho cíle!
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