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ějiny Skyrimu jsou rozsáhlé a sahají mohem dál, než i ty nejstarší záznamy merů a lidí. Mnoho
bylo ztraceno a padlo za oběť válkám či času, ale nikdy není nic doopravdy zapomenuto. I o tom, o čem nemluví žádné
prameny, se stále vypráví v pověstech a lidových povídačkách, které jsou klíčem k minulosti a poskytují možnost z
lidských myslí dohromady seskládat napůl zapomenutou pravdu.
Již dlouhá léta se v Morthalu povídalo o Bledé paní, přízračné ženě, která se toulá severními blaty, navždy odsouzená
hledat svoji ztracenou dceru. Někdo tvrdí, že krade zatoulané děti, jiní zase, že kdo zaslechne její vzlyky, padne na místě
mrtev. Ale v těchto příbězích může vězet zrnko pravdy, protože dávné záznamy mluví o 'Aumriel,' zvláštní osobě, o niž se
celá desetiletí bili Ysgramorovi dědici, až na ni nakonec zapomněli.
Lid z Povodí má pověst o dávném králi, Faolanovi Červeném orlu, který zburcoval svůj národ a plamenným mečem
zahnal armády Cyrodiilu. Ačkoliv se zprávy o tomto liší, vypadá to, že jsou také založeny na pravdě. Císařské kroniky z
dob vlády císařovny Hestry zmiňují povstaleckého vůdce, který byl nakonec obklíčen a zabit, ale za cenu celé legie
válečníků.
Některé příběhy se ale nedají rozebrat tak snadno. Mezi učenci je nejspíš nejlépe známá 'Zapovězená legenda' o
arcimágu Gauldurovi.
V pověsti se tvrdí, že na začátku prvního věku žil byl mocný čaroděj jménem Gauldur. Byl moudrý a spravedlivý a dobře
jej znali u soudních dvorců krále Haralda i skyrimských jarlů a lidé i merové jej žádali o radu a pomoc.
A potom byl zavražděn. Někdo říkal, že ho zabil jeden z jeho synů, jiný zas že rozkaz vzešel od krále Haralda, který žárlil
na čarodějovu moc. Ale Gauldurovi tři synové uprchli, pronásledováni kumpanií Haraldových nejlepších vojáků a pánem
Geirmundem, královým osobním bojovým mágem.
Následoval veliký hon z divočiny Povodí, až na mrazivý sever. Jeden z bratrů prý skonal v rozvalinách Folgunthuru na
úpatí Samoty a zbylí dva byli uštváni brzy po něm. Když bylo dokonáno, rozkázal král Harald zničit všechny stopy po
jejich vraždě a Gauldurovo jméno a činy byly vymazány z dějin.
I dnes o tomto mluví pouze pár zdrojů a žádný z bardů nevypráví jeho příběh. Ale třeba skutečná pravda ještě čeká na
odhalení v nějaké dávné zřícenině, neb nic není navždy zapomenuto.
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