Duch daedry
CO BYSTE O NÁS MĚLI VĚDĚT:
SMRT, PROHRA A STRACH
My neumíráme. Nebojíme se smrti.
Zničte tělo a anima bude uvržena zpět do Temnoty. Avšak anima se může vrátit.
Ne všichni z nás jsou však stateční.
Cítíme bolest a bojíme se jí. Cítíme hanbu a bojíme se jí. Cítíme ztrátu a bojíme se jí. Nenávidíme Temnotu a bojíme se jí.
Všiváci jsou vetchého rozumu a nedokáží se pořádně bát.
Vermaiové nemají rozum vůbec žádný, a necítí tedy strach.
Dremory mají rozum ohromný, a strach se proto musejí naučit překonávat.
KLANOVÉ POUTO
My se nerodíme, nemáme matky ani otce, ačkoliv i přesto máme příbuzenstva a klany.
Klanová struktura je silná. Tvaruje tělo i mysl.
Klanová struktura přináší sílu a účel.
POUTO PŘÍSAHY
Sloužíme, protože chceme. Sloužíme silným, aby nad námi za výměnu drželi ochrannou ruku.
Klany slouží ze zvyku stále stejným pánům, zvyky se však mohou změnit.
Dremory již dlouhou dobu slouží Dagonovi, nebylo tomu tak ale vždy.
Zvyk je pevný tam, kde je pevné pouto přísahy a kde je oboustranná důvěra.
Kde je pouto přísahy slabé, tam je bolest a hanba a ztráta a temnota a velký strach.
JAK SMÝŠLÍME O ČLOVĚKU
Možná vám všiváci připadají směšní a vermaiové tupí.
Ale jak myslíte, že připadáte vy lidé nám?
Vy jste kořist a my jsme lovci.
Všiváci jsou naši štvací psi, vermaiové jsou naši nadháněči.
Vaše maso je chutné a lov je příjemná kratochvíle.
Stejně jako vy někdy chválíte lišku či zajíce a obdivujete jejich rychlost či mazanost, stejně jako hořekujete, když je
začnou sápat psi, tak i my někdy obdivujeme svou kořist a ve skrytu duše jí tleskáme, když na nás vyzraje a vyklouzne
nám z pasti.
Avšak stejně jako všechny věci z vašeho světa, i vy se jednou opotřebujete. Stárnete a s časem se stáváte ošklivějšími,
slabšími a pošetilejšími. Pořád jen tápete, zpožďujete se, nebo naopak chodíte příliš brzy.
Někdy se kořist otočí a chňapne po nás. Její kousnutí je jen škrábanec. Když jsme zraněni či unaveni, odlétneme pryč a
odpočineme si. Jindy nás připravíte o drahou věc, ale právě toto riziko posiluje zážitek z lovu.
ZÁHADA ČLOVĚKA
Člověk je smrtelný a odsouzen ke smrti, selhání a prohře.
Jednu věc proto nedokážeme pochopit - jak to, že nepropadáte zoufalství?

~ 511 ~

