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oje studia, cesty, výzkumy a pozorování konečně přinesly ovoce a má teorie byla potvrzena. 
Pokřivení falmerové, obývající nejtemnější hlubiny Skyrimu, vskutku jsou bájní sněžní elfové. 
  
Nikdo přesně neví, kdy začal příběh sněžných elfů, ale dávné dílo "Pád sněžného prince" z pera Lokheima, kronikáře 
náčelníka Ingjaldra Bílé oko, pojednávající o bitvě u Moesringu, vcelku přesně zaznamenává jejich konec. 
 
Podle tohoto očitého svědectví, slavný falmerský vůdce, známý jako sněžný princ, zemřel ve velkolepé bitvě a byl s úctou 
pohřben svými nordskými protivníky. Zbylí sněžní elfové se rozprchli nebo byli zabiti a již nikdy o nich nikdo neslyšel. 
Alespoň tak se to říká. 
 
Ale kde končí příběh starověkých sněžných elfů, začíná ten o současných falmerech, neboť když byl, onoho osudného 
dne, roztříštěn domov sněžných elfů, nevyústilo to v prosté zničení, ale v sestup. Sestup hluboko pod zem, protože 
falmerové hledali útočiště na tom nejnepravděpodobnějším místě. V Černotě, v hlubinách pod povrchem Skyrimu, v 
bájné říši samotných trpalů. 
 
Ano, Černota je skutečná. Já sám jsem tam byl a narozdíl od mnoha ostatních, kteří spatřili její strašlivou krásu, jsem se 
dokázal vrátit. A tak jsem se dozvěděl pravdu o falmerech. 
 
Dávní trpaslíci souhlasili, že falmery po jejich prohře s nordy ochrání, avšak cena byla strašlivá, neboť tito trpalové 
nechovali důvěru ke svým sněžným hostům a donutili je pojídat jedovatou houbu, která kdysi v podzemí rostla. 
Následkem toho elfové oslepli. 
 
Z hrdých sněžných elfů se brzy stala bezmocná stvoření. Stali se z nich sluhové trpaslíků a posléze i jejich otroci. Avšak 
podlost trpalů byla natolik důsledná, že z houby udělali základní součást falmerské stravy, což zaručilo, že i potomci 
jejich vazalů budou stiženi stejnou slabostí jako jejich předci. Sněžní elfové zůstanou navždy nevidomí. 
  
Ale jak už to tak s otroky a jejich pány bývá, falmeři se nakonec vzbouřili. Mnoho pokolení poté, co poprvé hledali oporu 
v trpaslících a našli pouze podlou zradu, se falmerové poprvé vzepřeli svým utiskovatelům. Svrhli své trpasličí vládce a 
uprchli dále pod zem, do nejtajnějších hlubin Černoty. 
  
Desetiletí za desetiletím vedly obě strany nesmiřitelný boj. Pod povrchem Skyrimu zuřila krvavá "válka o skaliska," o níž 
nordové neměli ani potuchy a jejíž bitvy i hrdinové jsou navždy zapomenuti, až jednoho dne náhle skončila. Toho dne 
vyšli falmerové do bitvy proti svým trpalím nepřátelům, avšak zjistili, že celá trpalí rasa... zmizela. 
 
Když byli falmerové konečně osvobození od svých trpalích vládců, mohli se dle libosti usadit v Černotě. Avšak léta bojů s 
trpaslíky z nich stvořila krutou a krvěžíznivou rasu, toužící po dobývání a zabíjení, a falmerové tak začali přepadat svět na 
povrchu. 
 
A tak se začaly rodit pověsti o malých, slepých stvořeních podobných goblinům, která v noci vylézají z puklin v zemi, 
vraždí dobytek, útočí na osamělé poutníky a kradou nemluvňata z jejich kolébek. 
 
V poslední době se ale tato stvoření objevovala stále častěji. Jejich nájezdy byly lépe organizované a jejich útoky tvrdší. 
Skoro by bylo možné usuzovat, že falmerové jsou připraveni se znovu změnit. Může to být pravda? Skutečně jsou sněžní 
elfové dávných věků schopni znovu získat svou dávno ztracenou slávu? Skutečně jsou schopni vpadnout na povrch a 
vyhlásit nám, "světlomilcům," válku? 
 
Pokud se má toto stát, pokud mají falmerové skutečně v plánu dobýt Skyrim, obávám se, že před námi stojí hrůzy, jimž 
žádný člověk či bůh nedokáže vzdorovat. 
 
  


