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ratře, ještě pořád tě tak mohu nazývat, neboť jsme oba téže krve. A věz, že toto pouto žádná nenávist
nezlomí, i kdyby mne zavraždili, což se mi teď zdá nevyhnutelné. Ani jeden z nás není nevinný, takže naše vzájemné
nepřátelství není tragédie, ale přímo hrůza. Ta tichá, skrytá válka plná tajných jedů, lidí udušených ve spánku,
nečekaných střel a šikovně zabodnutých dýk, nejspíš nikdy neskončí. Mír už prostě není možný. Vidím, jak se mou
komnatou pohybuje jakýsi stín, přestože plamen svíce je klidný. To může znamenat jen jedno -

ato zpráva byla nalezena v roce 358 druhého věku pod podlahou opuštěného domu v nordské vesnici
Jallenheim. Prý tu bydlel nějaký tichý, nenápadný švec, o němž se šuškalo, že prý patří k Morag Tong. Tedy k cechu
vrahů, který byl v celém Tamrielu zakázán už před třiceti čtyřmi lety. Dům samotný byl ve vynikajícím stavu, jako by se
jeho majitel prostě vypařil. Pouze na list ukápla jediná kapka krve.
Tak vypadala návštěva Temného bratrstva.
Takovéto zprávy jsou velice vzácné. Jak Morag Tong, tak i její nenáviděné dítko Temné bratrstvo si dávají velice záležet,
aby po sobě nezanechaly jedinou stopu. Jejich členové vědí, že odhalit někomu tajemství svého řádu je smrtelným
hříchem, který bude také smrtí ztrestán. Proto je pro dějepisce velice obtížné vysledovat, jak se historie těchto
"sourozenců" vyvíjela.
Morag Tong podle většiny učenců nesou známky toho, že se alespoň zpočátku jednalo o morrowindskou sektu. Dějiny
Resdaynu, což je prastarý název pro Morrowind, jsou plné různých vražd, krvavých obětí a náboženského fanatismu, což
by vznik takového řádu přímo předznamenávalo. Obvykle se říká, že Mora Tong zabíjelo pro slávu daederského prince
Mefaly, ale tyto lidové domněnky jen zřídkakdy bývají správné. Podle mého názoru původní Tongové uctívali nějaké
starší a ještě krutější božstvo, než byla Mefala. Ať už je tento princ ze Zapomnění sebehorší, historické odkazy hovoří o
ještě horším zlu.
Příkazy k vraždám z prvního věku nám filosofii prvotních Morag Tong příliš neosvětlí. Většinou se podobají těm, jaké
známe dnes, i když v některých jsou známky jisté poezie, která učence mate už po několik set let. "Sykot sytých
sykavek," "Éterická extáze éteru", "Pachuť polibku prchavého provinění" a podobně podivné, téměř šílené vsuvky
vložené do rozkazů představovaly zakódovaná jména obětí, případně místa, kde se nacházejí, nebo doby, kdy měla být
vražda spáchána. Byly to však též přímé odkazy na božského ducha zvaného Sithis.
Důkazy o tom, jak účinným způsobem dokáží Morag Tong vraždit, snad ani není třeba podávat. Jen velice vzácně se
stalo, že některá z obětí unikla svému osudu. To jednoznačně vypovídá o tom, že toto společenství sestává z trpělivých,
schopných vrahů, kteří umějí mistrně používat svých zbraní. U jistého proslulého zbrojíře byla nalezena část dopisu,
kterou jsme po nějakou dobu ukrývali v našich pokladnicích. Naznačuje se v něm, jakým zbraním dávali tito vrahové
přednost, a též je zde zmínka o ostrově Vounoura, kam Morag Tong posílali své služebníky na odpočinek:
Přijmi mou upřímnou chválu za tvé mistrovství. Tvé dýky jsou krásně vyvážené a lehké, jejich čepel elegantně zdobená,
avšak poněkud tenká. Taková zbraň je dosti nepraktická. Její okraj musí být trochu silnější, neboť když příliš tenkou
čepelí prořízneš tepnu, má tendenci se zacelit a zabránit tak potřebné ztrátě krve. Za dva týdny opustím Vounouru,
abych se podíval na tvé nové výrobky. Doufám, že už budou splňovat vše, co od nich očekáváme.
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Morag Tong se na počátku druhého věku šířili po celém Tamrielu. Příslušníci tohoto společenství uctívali Mefalu a Sithise
krvavými obětmi tak, jak to dělali vždy.
Když Morag Tong v roce 2920 prvního věku zavraždili císaře Remana a v roce 324 druhého věku i jeho následníka
mocnáře Versidae-Shae, vystoupili tito vrahové ze stínů na světlo. Sláva jim stoupla do hlavy, začali být drzí, opilí
vražděním, a tak mocnářovou krví napsali na stěnu slova "MORAG TONG".
Po tomto incidentu byla sekta okamžitě a bez milosti postavena mimo zákon, a to v celém Tamrielu kromě "rodného"
Morrowindu. Zde její příslušníci i nadále pokračovali v činnosti, přičemž zcela přerušili styky se svými pobratimy na
západě. A zde dodnes pololegálně přijímají objednávky na vraždy, které většinou nikdo neobjasní.
Většina učenců se domnívá, že zrození Temného bratrstva, sekulárního řádu vraždícího pro zisk, bylo výsledkem
náboženského schismatu v původní Morag Tong. Vzhledem k tomu, že obě tato společenství jsou přísně tajná,
skutečnou příčinu asi nezjistíme. Pokud se ale na problém podíváme logicky, pak tato teorie vypadá jako
nejpravděpodobnější.
Aby se udrželi při životě, museli Morag Tong nějak uchlácholit nejvyšší morrowindské představitele. Ve druhém věku to
mohl být jedině tribunál, jehož členy byli Almalexie, Sotha Sil a Vivec. Mefala, kterou Tongové kromě Sithise uctívají
také, prý Viveca očekávala. Není tedy logické se domnívat, že výměnou za to, že budou tolerovat jejich existenci, přestali
se Tongové klanět Mefale a zaměnili ji za Viveca?
Pokud víme, sekta Morag Tong uctívá Sithise. Temné Bratrstvo se naopak za náboženský řád vůbec nepovažuje. Jedná se
spíše o tajný spolek, který nabízí vraždy za úplatu. Přesto jsem ale na vlastní oči viděl důkazy o tom, že i příslušníci
tohoto společenství si nade vše ctí Sithise.
Teď se asi, milý čtenáři, ptáš, co tedy způsobilo tento rozkol? Jak to, že mezi oběma skupinami zuří tak urputná válka,
když si jsou tak blízko? Obě jsou přece cechy vrahů a obě víceméně uctívají Sithise. Tu se však z dějin vynořuje postava,
která všechny tyto domněnky staví do jiného světla.
Matka noci.
Kdo je Matka noci, odkud přišla a co přesně dělá, to nikdo neví. Carlovac Townway z ní ve své dobře známé historické
fikci učinil vůdkyni Morag Tong. Ve skutečnosti však tato dáma nikdy neměla nic společného s Tongy, ale pouze s
Temným bratrstvem.
Matka noci, můj drahý příteli, je Mefala. Temné bratrstvo ze západu, které nepoutají žádné rozkazy tribunálu, ji totiž
ještě stále uctívá. Nenazývají ji sice pravým jménem, ale to nic nemění na tom, že jejich pravou vůdkyní je právě tato
daedra vraždy, smilstva a tajemství. A její uctívači svým bratrům dodnes neodpustili, že tuto bohyni vyhnali.
Ten švec, který zahynul ve druhém věku a tvrdil, že válka mezi Bratrstvem a Tongy nikdy neskončí, měl nejspíš pravdu.
Ve stínu císařství se Bratrstvo smrti musí mít stále na pozoru a bojovat. A tak to nejspíš zůstane navěky.
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