Nchuleftské kroniky
Toto je kronika událostí historického významu dwemerské Svobodné kolonie Nchuleft. Text pravděpodobně zaznamenal
altmerský kronikář, neboť je psán aldmerštinou.
23. Smrt lorda Ihlendama

talo se při druhém setí (P.D. 1220), že lord Ihlendam cestou na Západní vrchovinu zavítal do Nchulefu,
kde se s ním setkal protektor Anchard a generál Rkungthunch a dostavil se také Dalen-Zanchu. Hovořili spolu velmi
dlouho, ale ví se o tom pouze tolik, že se jednání uskutečnilo v přátelském duchu. Pak se rozloučili a každý se vrátil do
své vlastní kolonie.
Bluthanch a její synové se o tomto setkání doslechli, i považovali tajnou schůzku za zrádcovské pletichy proti radám a
často o tom mezi sebou hovořili. Když přišlo jaro, rady jako obvykle svolaly radový sněm v sálech Bamz-Amschendu.
Všichni se shromáždili jako obvykle, hojně zásobeni pálenkou a s písní na rtech, mocně popíjeli, a probrali vskutku
mnoho věcí u hodovního stolu, mimo jiné porovnávali mezi sebou různé dwemery, jakož i samotné členy rady.
Někdo tvrdil, že lord Ihlendam v každém směru dalece předčí své společníky v radě. To značně rozlítilo radní Bluthanch,
která prohlásila, že není o nic horší než lord Ihlendam, a že to ochotně dokáže. Stoupenci obou radních se okamžitě
pohádali s takovým zápalem, že se navzájem vyzvali na souboj a běželi si pro zbraně. Jiní občané, kteří zatím nebyli tak
opilí a měli jasnější úsudek, se však postavili mezi ně a uklidnili je a pak se všichni vrátili do svých domovů, ale nikdo již
nepředpokládal, že by se ještě kdy takto mírumilovně sešli.
Pak ale přišel podzim a lord Ihlendam dostal od radní Bluthanch vzkaz, v němž jej zvala na jednání do HendorStardumzu. Celá Ihlendamova rodina i všichni občané na něj naléhali, ať tam nejezdí, neboť se obávali zrady, ale lord
Ihlendam nejen že jejich rady nevyslyšel, ale dokonce si s sebou ani nevzal svou čestnou stráž. A tak došlo k té smutné
události, že lorda Ihlendama cestou do Hendor-Stardumzu přepadla v průsmyku Chinzinch tlupa nějakých hnusných
potvor a zabili ho i s celou jeho družinou. A mnozí občané pak tvrdili, že to Bluthanch a její synové vyvolali tyto nestvůry
a poštvali je na lorda Ihlendama, ale nic takového se nepodařilo prokázat. Lord Ihlendam leží pochován na místě zvaném
Leftunch.
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