Dětský Anuad:
Převyprávěný Anuad

a počátku byli dva bratři: Anu a Padoma. Vstoupili do Nicoty a čas započal.
Když Anu a Padoma putovali Nicotou, vytvořila souhra světla a temnoty Nir. Jak Anu, tak Padoma byli jejím zjevením
okouzleni a nadšeni, ale ona si zamilovala jen Anua a Padoma se od nich s hořkostí odvrátil.
Nir otěhotněla, ale než porodila, vrátil se Padoma a vyznal jí svou lásku. Nir mu však řekla, že miluje jen Anua, a Padoma
ji v hněvu zbil. Anu se vrátil, pustil se s Padomou do boje a vykázal jej mimo čas. Nir porodila Stvoření, ale svému zranění
později podlehla. Truchlící Anu se schoval ve slunci a usnul.
Na dvanácti světech Stvoření mezitím vypučel a vzkvétal život. Po mnoha letech se Padomovi podařilo vrátit do toku
času. Spatřil Stvoření a zrodila se v něm nenávist. Švihl svým mečem a rozbil všech dvanáct světů na samostatné části.
Anu se probudil a znovu se s Padomou pustil do boje. Dlouhá a zuřivá bitva skončila vítězstvím Anua. Odvrhnul tělo
svého bratra, o němž si myslel, že je mrtvý, a pokusil se zachránit Stvoření tím, že zbytky dvanácti světů spojil do
jednoho - do Nirnu, světa Tamrielu. Padoma se však vzepjal a z posledních sil mu zasadil ránu do hrudi. Anu sevřel
Padomu a oba je navždy vyvrhl mimo čas.
Z Padomovy krve vznikly daedry. Z Anuovy krve se zrodily hvězdy. Ze smíšené krve obou dvou se staly aedry (i proto
mohou tíhnout jak k dobru, tak ke zlu a mají bližší vztah k pozemským záležitostem než daedry, které nejsou nijak
spojené se Stvořením).
Na světě Nirn vládl chaos. Jedinými přeživšími z dvanácti světů Stvoření byli Elnofejové a Ssst. Elnofejové jsou předkové
merů a lidí. Ssst jsou argonianskými stromy. Nirn původně tvořila jen země s vnitřními moři, ale žádné oceány.
Velká část světa Elnofejů dopadla na Nirn téměř nepoškozená a Elnofejové, kteří tam žili, se stali prapředky merů. Tito
Elnofejové opevnili své hranice před vnějším chaosem, ukryli se ve své kapse klidu a pokusili se žít jako dřív. Ostatní
Elnofejové dorazili na Nirn v úlomcích roztříštěných a pomíchaných světů a během dalších let museli dlouho putovat,
než se vzájemně našli. Nakonec však tito poutníci našli skrytou zemi Staré Elnofeje a jejich srdce zaplavila radost z toho,
že našli své druhy, již stále žili v lesku dávných věků. Putující Elnofejové si mysleli, že je v této pokojné zemi přivítají, ale
Staří Elnofejové v nich viděli jen odpadlíky, kteří ztratili svou dřívější slávu. Z nějakého důvodu začala válka, která
postihla celý Nirn. Staří Elnofejové uchránili svou dávnou moc a znalosti, ale poutníků byl nespočet a byli zocelení svým
dlouhým bojem o přežití. Tato válka přetvořila tvář Nirnu jednou provždy, spláchla většinu země do nových oceánů a
dala vzniknout světadílům, jak je známe nyní (jsou to Tamriel, Akavir, Atmora a Jokuda). Ze Staré Elnofeje, i když byla v
troskách, se stal Tamriel. Zbytek poutníků se rozdělil na ostatní tři kontinenty.
Během mnoha let se z tamrielských Elnofejů stali:
- Merové (elfové),
- Dwemerové (Hlubinní, někdy nazývaní trpaslíci),
- Chimeřané (Pozměnění, ti, z nichž později vzešli dunmerové),
- Dunmerové (Temní a Prokletí, temní elfové),
- Bosmerové (Zelení neboli Lesní, lesní elfové) a
- Altmerové (Starší neboli Vznešení, vznešení elfové).
Na ostatních kontinentech se z putujících Elnofejů stali lidé - atmorští nordové, jokudanští redgardové a akavirští
tsaeskové.
Ssst se do elnofejské války nezapojili, ale většina jejich říše byla v jejím průběhu zničena. Zůstala pouze malá výspa, a z té
se stal tamrielský Černý močál, ale největší část jejich území spláchlo moře.
Časem se lidé na Tamriel vrátili. První přišli nordové v čele s legendárním Ysgramorem a osídlili severní pobřeží Tamrielu
ještě dříve, než se začaly psát novodobé dějiny. Třináctým potomkem z Ysgramorovy linie byl král Harald, a ten je
prvním, koho historie zaznamenala. S jeho nástupem na trůn skončil mytický věk.
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