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říliš mnoho knih, podobných této, začíná nějakým druhem omluvy. Autoři si vymýšlí nějaké
ospravedlnění svého studia v naději, že jejich posedlost bude vypadat ušlechtileji. Já se ale nebudu pokoušet nic
předstírat. Žádný vlkodlak nikdy nepovraždil mou rodinu, žádný nevyhrožoval mně osobně ani nikomu, koho bych znal.
Moje posedlost byla zrozena z prosté zvědavosti smíchané s velkou dávkou nenávisti vůči všemu nepřirozenému. Je
vůbec možné něco nenávidět, aniž by mi to kdy ublížilo? Nejsem žádný filozof a tím můj úvod končí. Přejděme k mým
výzkumům
V průběhu několika let jsem se snažil provést kompletní výzkum tělesné schránky stvoření, které nazýváme vlkodlakem.
Zcela přehlížím původ této choroby a otázky, zda je nakažení dobrovolné či nucené i zda je možné ji vyléčit. Tyto
záležitosti vyžadují příliš mnoho dohadů a povykujících čeledínů, vykládajících historky z druhé ruky.
Subjekt A
Odchyt: v Morrowindu, v přeměněné podobě
Vzhled: Samec, ve své lidské formě Breton
Poznámky: Subjekt vykazuje neobvykle vysoký stupeň ovládání svých přeměn.
Pokus 1 - Tělesné rozměry subjektu byly podrobně změřeny před proměnou, v jejím průběhu a po ní. Dle očekávání byly
rozměry v lidské formě stejné, ale těsně po proměně byl pozorován drobný otok hlavy. Zaznamenané změny v průběhu
proměny:
23% nárůst šíře ramen
17% zúžení boků
47% prodloužení paží
7% nárůst délky prstů (nepočítaje drápy)
Co se týče nohou - několikanásobné prodloužení chodidel zřejmě vysvětluje jinak zanedbatelné změny v oblasti stehen.
Pokus 2 - Subjekt byl přesvědčen k tak rychlým a častým přeměnám, jak to bylo možné, v různých okamžicích a pod
různými stupni nátlaku.
Trvání a účinky přeměny se nijak zaznamenatelně nezměnily. Testy byly ukončeny smrtí subjektu.
Subjekt B
Odchyt: v Cyrodiilu, po uvěznění místními, v lidské formě
Vzhled: Samice, v lidské formě nordka
Poznámky: Velké rozměry subjektu v lidské i přeměněné formě z něj činí ideální předmět vivisekce.
Myslím, že jsem byl první, kdo byl svědkem účinků vlkodlačí přeměny na vnitřní procesy tohoto stvoření. Srdce se
zvětšuje jako první, dlouho předtím, než se přemístí plíce a kosti. To může být důvodem pro bodavou bolest hrudníku
těsně před přeměnou, o které někteří postižení podávají zprávy.
Zajímavější změny byly zaznamenány ve svalech dolních končetin. Očekával jsem pouze zesílení, neboť tyto stvůry jsou
známé svou sílou a rychlostí, ale došlo zároveň i ke změně barvy na matně hnědou. Toto lze zřejmě přičíst ztrátě krve z
mého postupu.
Před úmrtím subjektu jsem pracoval na přímém aplikování některých známých "léků" této nákazy přímo do vnitřních
orgánů. Při použití okvětních lístků vlčího moru kosti zhřehly a hrudní koš se téměř rozpadl na dotek. Přímo do žil byla
vstřikována šťáva ze zralých bobulí rulíku a bylo možné pozorovat, jak hned po jejím průchodu žíly sesychaly. Při
dosažení srdce se důležité cévy zcela oddělily a v několika minutách došlo k uhynutí subjektu.
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