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okud byste se o slavících chtěli zmínit před nějakým schopným zlodějem, vysměje se vám do očí. Řekne
vám, že ti údajní mstitelé daedrické paní Nocturnal nejsou ničím víc, než jen smyšlenými postavami, které žijí pouze v
příbězích vyprávěných tak, aby děsily mladé lapky a přinutily je dělat to, co se po nich chce. Jsou však skutečně jen
výplodem fantazie, nebo se jedná je špatně pochopenou skutečnost?
Je sice pravdou, že by se vám většina učenců pravděpodobně vysmála, kdybyste nadhodili existenci zbožné sekty v jinak
neetické a neorganizované sebrance, jakou je cech zlodějů. Existují však důkazy, že taková organizace uvnitř hranic
Skyrimu kdysi opravdu působila. 120 let před vydáním tohoto svazku bylo objeveno tělo, které na sobě mělo podivnou
zbroj popisovanou jako "ukovaná z půlnoci." Silně poničená zbroj nesla jakýsi podivný erb, symbol ptáka v kruhu
rozmazané temnoty. Zbytky zbroje byly odneseny k dalšímu prostudování na ledohradskou akademii, odkud však hned
následujícího dne za záhadných okolností zmizely.
Znak z této zbroje koloval po Skyrimu celé roky, jeho identifikace se však ukázala téměř nemožnou. Až jednou se objevil
na tom nejneočekávanějším místě někdo, kdo jej poznal. Jistý vězeň z markarthských dolů prohlásil, že se jedná o znak
zlodějů, kteří si říkal Slavíci. Když měl sdělit další informace, tvrdil, že Slavíci byli bojovníci Nocturnal, již poslouchali na
slovo. Za svůj zdroj označil někoho, koho znal ze skyrimského cechu zlodějů, odmítl však prozradit jeho jméno, a tak jeho
příběh brzo upadl v zapomnění.
Další důkazy naznačují, že Slavíci dodnes udržují svou organizací, a to dokonce nedaleko Riftenu. V troskách z jedné
obchodních stanic u hlavní silnici stojí kámen z neznámého zčernalého materiálu. Je do něj vytesán stejný znak, jaký byl
dříve nalezen na zmíněné temné zbroji. Ti, kteří v existenci Slavíků věří, místo považují za jejich shromaždiště. Ostatní
tento symbol zamítají s tím, že se jedná o podvod nebo jednoduše nějakou větev cechu zlodějů.
Posledním a nejdiskutovanějším důkazem je stať napsaná na zdi jedné z kobek Bílého Průsmyku. Dříve v ní byl zavřený
jistý dimer jménem Lorthus, který byl odsouzen za vraždu a čekala jej poprava. Jakmile byl rozsudek vykonán, došlo k
prozkoumání jeho cely a na jednom kamenném bloku byl objeven následující text:
Přijmi mou ruku, paní Nocturnal, jelikož mou vůli jest ti sloužit. Jako Slavík začínám nový život. Nechť se má minulost
stane ozvěnou našeho vítězství.
Jednalo se o první a jedinou zmínku, která jasně naznačovala spojení mezi Nocturnal a Slavíky. Neobvyklost toho textu
vyplývající z náboženského spojení profesionálního zločince s Nocturnal zažehla diskuzi, která po dlouhá léta
podporovala možnost, že Slavíci opravdu existují. Jelikož však se však od té doby nepodařilo objevit žádný další důkaz,
byl tento úžasný objev zahalen nejistotou a diskuze uhasly.
Vzhledem k nejasnosti těchto důkazů lze jen těžko dospět k přesvědčivému závěru. Zanechávají v nás více otázek než
odpovědí. Může víra existovat i uvnitř zločineckých organizací? Má snad daedrická paní Nocturnal aktivní zástupce, kteří
se potulují po Skyrimu s bezpochyby zločinným záměry? Má cech zlodějů k dispozici podrobné informace o Slavících,
které však nehodlá zveřejnit? Možná se tyto otázky jednoho dne podaří zodpovědět. Do té doby je však pouze na tobě,
čtenáři, jestli budeš Slavíky považovat za skutečné, nebo za pouhý výplod fantazie.
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