Illidan Stormrage
Illidan, kdysi mocný noční elf. Už od narození mu byly předpovídány velké věci díky
jeho smaragdově zeleným očím, které už od pradávna značili mezi jeho lidem nevídaný
úspěch. Byl rozhodně oblíbenější než jeho trochu podivínský bratr Malfurion, který se místo
klasické magie zabýval jakýmisi druidskými silami. Když na Kalimdor zaútočila Plamenná
Legie a začala tím Válka Prastarých, byl Illidan možná nejsilnější zbraní elfí armády. Jeho
kouzla ničila démony po stovkách, ale měla hodně daleko do klasické čisté elfské magie. Byla
to velmi temná a ohavná kouzla. Stejně jako jeho bratr byl zamilován do Tyrande
Whisperwind, ale ta cítila větší náklonnost k Malfurionovi. Kvůli tomu byl velice nešťasný a
když se nakupilo několik podobných věcí najednou, ztratil svůj klid, zradil armádu nočních
elfů a přidal se k Urozeným, k těm, kteří přivedli Plamennou Legii na Azeroth. Jeho úmysly
však nikdy nesměřovaly stejným směrem jako úmysly Urozených a tak i ty později zradil a
nepomohl jim s vytvářením závěrečného portálu, namísto toho pomáhal nočním elfům s jeho
ničením. Předtím však ještě nabral trochu vody ze Studny věčnosti, elfího zdroje magické
síly. Když se nakonec povedlo portál zničit, z hlubin Studny se vytvořil obří magický vír
Maelstrom a zaplavil většinu původního Kalimdoru. Přeživší Elfové se utábořili u hory Hyjal,
na jejímž vrcholku bylo jezero. Illidan do tohoto jezera vylil vodu ze Studny věčnosti, čímž
vlastně vytvořil slabší novou Studnu. Zde byl posléze vytvořen Strom života. Jeho bratr
společně s ostatními Elfy ho za tento čin uvěznil do vězení zvané Hlubiny Barrow (Barrow
Deeps) na neurčitou dobu, kde ho hlídala strážkyně Maiev Shadowsong. Tak tomu bylo po
dlouhých 10 000 let. Pryč se dostal, když Legie udeřila podruhé. Malfurion s Tyrande sbírali
armádu pro boj s démony a náhodou procházeli přes Barrow. Tyrande, když si vzpoměla, že
je tu vězněný Illidan, ho osvobodila, protože to stále byl její kamarád a hlavně by jim mohl
pomoci v boji s Legií. Ihned po osvobození se vydal do Fellwoodu, kde bojoval proti Legii.
Potkal se tam s Arthasem, hlavním stoupencem Krále lichů, který mu pověděl o Gul'Danově
lebce a o tom, že kdo si ji vezme, získá ohromnou moc. Lebku však strážilo mnoho démonů.
Illidan podnikl riskantní a ukrutný boj, při kterém zemřelo mnoho jeho válečníků. Nakonec
však bitvu vyhrál a pozvedl Lebku.Vysál z ní všechnu moc, čímž se z něj stal polodémon,
vládnoucí mnohem větší silou než původně. S těmito schopnostmi se vrátil za Malfurionem,
ale ten ho vykázal z lesa, jelikož tímto činem prý ztratil veškeré elfství a čest, které se v něm
kdysi dalo najít. Poté byla Legie poražena. Brzy potom Illidana kontaktoval jeden z vrchních
démonů Legie, Kil'jaeden. Řekl mu, že pokud zničí Ledový trůn v Northrendu, dostane ještě
mnohem větší moc, než má teď. Illidan neváhal a okamžitě úkol přijal. Věděl však, že sám to
nedokáže. Vzbudil proto Nagy, kteří obývali hlubiny oceánů, aby mu sloužili. Nagy byly
dříve Urozenými, kteří se měli utopit při rozdělení světa, ale síla starých bohů jim darovala
novou podobu. Se svou novou armádou, kterou spolu s ním vedla Lady Vashj, dříve
nejmilejší služka Azshary, vyrazil na Zlámané ostrovy (Broken Isles), které před dvaceti lety
vyzvedl z hlubin Gul'Dan, a na kterých ležela Sargerasova hrobka. Musel si však dávat pozor
na svou bývalou dozorkyni Maiev Shadowsong, která mu stále šla po krku. Na Broken Isles
se dostal až do Sargerasovy hrobky, kde ležel bájný artefakt Sargerasovo oko, ale téměř ve
stejnou dobu tam dorazila i Maiev. Illidan pomocí oka přemístil své vojáky a zničil hrobku,
aby Maiev po sesuvem zemřela. Ona však díky svým magickým schopnostem unikla a vyslala
posla do Ashenvalských lesů, aby varovala Tyrande a Malfuriona. Oni okamžitě vyrazili k

ostrovům, ale Illidan uprchl na východ do Lordaeronu, který byl nedávno zničen Pohromou.
Co nejrychleji se dostal do kouzelnického města Dalaranu, kde začal Oko používát k rozbití
Ledové koruny. Byl však zajmut Malfurionem a Maiev a kouzlo selhalo. Malfurion se poté
chtěl vydat hledat Tyrande, která spadla do řeky. Illidan mu navrhl, že se svými Nagy ji najde
mnohem lépe. Malfurion s tím souhlasil a opravdu ji potom společně zachránili. Za tento čin
Illidana propustil, ale Maiev, dychtivá po pomstě, se ho vydala dále pronásledovat. Illidan se
vydal na Outland, kde se chtěl schovat před Kil'jaedonovou pomstou. Brzy ho tam zajala
Maiev, ale osvobodil ho princ krvavých elfů Kael'Thas s Lady Vashj. Illidan měl plán, že
sesadí nynější vládce Outlandu, démony, a sám se potom stane vládcem. Po několika bitvách
nakonec dorazil až do Černé citadeli, kde sídlil vládce Magtheridon. Nakonec i jej zabil a
Illidan se tedy stal pánem Outlandu. Před Kil'jaedonovou pomstou však neunikl. Kil'jaeden
mu však dal ještě jednu šanci aby Ledový trůn zničil. Vydal se tedy se svými spojenci do
Northrendu. Museli bojovat proti Anub'Arakovi a jeho Nerubianům, ale pomalu se
probojovali až k Ledovému Trůnu. Tam bojoval Illidan s Arthasem a zasadil mu smrtelnou
ránu, která ho stála málem život. Zničil tedy Ledový trůn a vydal se před Kil'jaedna aby
s vysloužil větší moc a sílu za splněný úkol. Místo toho ho pán Plamenné legie podvedl a chěl
se ho zbavit, to se mu však nepodařilo. Illidan se pomocí zbytků svých sil vrátil na Azeroth,
kde uzamkl portál aby se na Azeroth nemohl nikdo z legie dostat. Netušil však, že Kel'Thuzad
rozehrává další špinavou hru a portál je opět otevřen. Po těch letech strávených na Azerothu
se mu vrátila část rozumu a nyní se Illidan vrací ve své elfí podobě k nočním elfům s prosbou
o odpuštění. Slíbil, že dokáže pomoci při znemožnění vyvolání pána Plamenné legie, nikdo
mu však nevěří a proto Illidana vyhnali z rodné země. Několik důvěřivých se však
k Illidanovi přidalo. Přísahali si použití veškeré moci k zamezení Kael'thasovi v jeho plánech.

