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O velkém zhroucení 
 

áženému jarlu Valdimarovi Ledohradskému, 
 
nejprve bych rád popřál svou nejupřímnější soustrast. Doneslo se mi, že jsi, stejně jako mnozí jiní, přišel o svou rodinu a 
velice s tebou soucítím. 
 
Doslechl jsem se také, že někteří z tvých rádců za tuto strašlivou pohromu viní mé kolegy na univerzitě. Ačkoliv naprosto 
rozumím úleku nad rozsahem nedávných událostí a touze porozumět, co se vlastně stalo, velmi silně bych ti 
doporučoval, abys vzal v úvahu všechny stránky současné situace. 
 
Znáš historii a jméno ledohradské univerzity lépe než kdo jiný a víš, že již dlouhá léta zlepšuje pověst tvého města a je 
zcela neobyčejnou součástí Skyrimu. Učili se zde mnozí z nejslavnějších čarodějů světa a naše škola vždy chovala dobré 
vztahy s ostatními tamrielskými provinciemi. 
 
Je všeobecně známo, že tyto vztahy byly za posledních pár desetiletí vystaveny jisté zátěži. Po vpádu Zapomnění bylo 
přirozené, že skyrimský lid choval k mágům nedůvěru, ačkoliv se většina z nás soustavně snažila bránit činům kultu 
Bájného úsvitu. Univerzita tuto reakci očekávala a doufali jsme, že tato nedůvěra časem zmizí. 
 
Ale poté přišel rudý rok. Erupci Rudé hory, ani její ničivé účinky na dunmerskou kulturu nikdo z nás nemohl předvídat. 
Tvůj předchůdce byl natolik laskav, že přijal pod svou ochranu mnoho uprchlíků a především ty, kteří mohli být 
prospěšní univerzitě, za což jsme byli velmi vděční. 
 
Když byl dunmerům velkoryse nabídnut Solstheim jako jejich nový domov, byl jsem překvapen, jako každý jiný. Nesdílel 
jsem ale obvyklé očekávání, že všichni temní elfové opustí Skyrim, a bylo zjevné, že mnozí ledohradští byli nespokojení s 
tím, kolik mágů se rozhodlo se nepřestěhovat a zůstat na univerzitě. 
 
A nyní se bouře, téměř rok sužující skyrimské pobřeží, konečně rozptýlily, avšak  za strašlivou cenu pro nás všechny. 
Ujišťuji tě, že toto velké zhroucení, které zpustošilo Ledohrad, bylo zcela nečekané. Univerzita zůstala nepoškozená 
pouze díky ochranným kouzlům, kterými byla před dávnými věky opředena, a žádným způsobem to neukazuje na to, že 
bychom byli připraveni konkrétně na tuto událost a rozhodně z toho nelze vyvodit závěr, že bychom ji způsobili. 
 
Nikdy bych si nedovolil považovat tě za zodpovědného za zvěsti, které se šíří mezi ledohradskými obyvateli, ale přesto 
bych ti doporučoval, abys nedovolil těmto zvěstem zakořenit a vejít do běžného povědomí. Nepřál bych si, aby se naše 
vztahy rozpadly stejně jako Ledohrad, jelikož tě ujišťuji, že tu univerzita zůstane ještě velmi, velmi dlouho. 
 
Tvůj vytrvalý stoupenec, 
 
arcimág Deneth 
 
  


