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Skyrimští nordové 
 

ordové ze Skyrimu - můj národ, má pýcha 
 
Vážený čtenáři. Jmenuji se Hrothmund Vlčí srdce a jsem nord. Co je však důležitější, jsem nord, který se narodil a byl 
vychován v zemi jménem Skyrim. 
 
Píšu tuto knihu v zoufalé naději, že zbytek Tamrielu pozná můj národ tak, jak si zaslouží být poznán, a pochopí, čím je 
tato provincie - místem nezměrné krásy a kultury. 
 
Něco z toho, co už víte, je nepochybně pravdivé. Po tělesné stránce skýtají nordové působivý, často až velkolepý pohled 
- jsou vysocí, mají silné kosti a silné svalstvo. Naše vlasy jsou často světlé a nosíme je spletené, jak je naší tradicí už po 
celé generace. Často se zahalujeme do zvířecích kožešin, protože Skyrim oplývá hojností zvěře a bylo by hloupé nevyužít 
tak snadno dostupných zdrojů. 
 
Jestli jsi dočetl až sem, možná tě překvapí síla mých slov a sečtělost nordského "divocha". Ano, mnozí nordové dovedou 
číst a psát. Můj otec mě začal učit číst a psát, když jsem byl ještě bairn, stejně jako jeho otec a před ním jeho otec.  
 
Ale děti Skyrimu mají mnoho talentů, které se netýkají pouze daru slova. Jsme také řemeslníky a v průběhu věku jsme se 
naučili tvarovat ocel stejně, jako sochař tvaruje hlínu. 
 
Skutečně - na vlastní oči jsem viděl, jak návštěvníci z Vysokoskalí a Cyrodiilu pláčou úžasem, když viděli čepele, které byly 
ukovány v ohních Nebeské kovárny a vybroušeny do smrtící krásy v bohy požehnaných rukou klanu Šedovlasých. 
 
Jak je to ale možné, ptáš se? Jak je možné, že něčeho takového dosáhli lidé, kteří ještě pořád bydlí v blátě a sněhu? 
Provinční předsudky znovu stojí v cestě pravdě. 
 
Města Skyrimu jsou důkazem nordské vynalézavosti a zručnosti. Největšími jsou Samota, sídlo nejvyššího krále a hlavní 
město provincie, Větrný Žleb, prastarý a ctěný klenot ve sněhu, Markarth, vysekán do samotné skály v dávno uplynulých 
dobách, Riften, který leží ve zlatistém stínu Podzimního lesa, domov chutných ryb a medoviny, a nakonec Bílý Průsmyk, 
který byl postaven kolem síně Jorrvaskr, domova nejvznešenějších Družiníků a ctěné Nebeské kovárny. 
 
Nyní, vážený čtenáři, víš vše. My nordové jsme vše, co jsi si představoval - a ještě mnohem více. 
 
Ale nedovol, aby se tato kniha stala tvou jedinou branou k pravdě. Nastup na loď nebo usedni do vozu a vycestuj na 
sever. Podívej se na Skyrim vlastníma očima. Podívej se na Skyrim tak, jak jej viděli nordové od dob, kdy božstva stvořila 
svět. 
 
  


