Epilog Azerothu 08
Pohyb spojený s portálem byl jasný, ztracené kusy Medivhovi knihy, podivné pikle a
zbavení se poslední naděje, zabití Jainy Proudmoore dalo ději jasný spád. Kel'Thuzadovi už
nestálo nic v cestě. Otevření portálu za cenu nadvlády nad Azerothem byla pro něj jasná
volba.
Portál byl otevřen a všichni cítili, že je s Azerothem konec. Nikdo z obyvatel
Azerothu, vysílených válkami, nemohl nic dělat.
Ale všechno popořadě.
První, kdo prošel portálem, byl Kael'Thas, ač podivný svým vzhledem, byl to on, a
proradnému Kel Thuzadovi poděkoval jednoduchým gestem a slovy „Už je konec podvodů a
spiknutí, ted začne jen a jen hlazení a ničení.“, které kostěnou schránku liche roztrhaly na
tisíce kousků.
O otevření portálu se dozvěděli okamžitě všichni a ihned se vyslali všechny síly na
odražení útoku, i poražená aliance v tu chvíli zapomněla na krutou porážku a postavila se po
boku hordy. Odpor proti mase, která vylezla z portálu byl však naprosto marný. Mnohým
orkům a taurenům se do zad zaryli dýky krvavých elfů. Trollové se svými oštěpy, které
shořely dříve než dopadly, nic nezmohli. Kostění bojovníci se sypali k zemi jak domečky
z karet. Zbytky aliance sice vzdorovaly silněji než kdo čekal, ale ve chvíli, kdy se proti
odhodlaným a doposud neporaženým Dreanei postavili jejich padlí druzi, i jejich mysl
opustila naděje a s raněným Velenem se stáhli do nejzazších koutů Azerothu. Lidé neznající
strach stáli po boku gnomů a trpaslíků, kterých zbylo po zničení jejich hlavního města
pomálu. Z obránců portálu nepřežil takřka nikdo. Portál nyní stále chrlí další a další
příslušníky Legie a stín nad portálem se rychle šíří po Azerothu.
Thrall se svými nejoddanějšími přišli pozdě a jen zdálky sledovali jatka u portálu.
Thrall se jen proklínal, že neudělal více proti proradnému Kel Thuzadovi, že dopustil zabití
své přítelkyně Jainy, a že jí nedůvěřoval když přišla s prosbou o pomoc.
Vol'Jin a jednotka stinných lovců, kteří sice byli u portálu první, také jako první
bojiště opustili s předem jasnou vidinou masakru. Kůži jim zachránila jejich jasnozřivost nebo
snad střídmý úsudek na tuto situaci. Trollové od té doby nebyli spatřeni.
Nemrtví v čele s Lady Sylvanas kladou stále stejný odpor Legii, jejich řady totiž
řídnou velmi rychle, ale zato se i velmi rychle doplňují. Své město Undercity brání zatím
s přehledem. Do jejich řad už žádný pán děsu nevstoupí, o to se Sylvanas velmi dobře a rychle
dokáže postarat.
Taureni byli rozprášeni, až na jeden klan, který tou dobou plnil nějaké poslání
v hlubinách Azerothu.
Trpaslíci, lidé a gnomové se opět rychle oddělili od hordy a prvotní smír se rychle
vrátil do starých kolejí. Dokonce se utvořila nová spojení. Odpuštění pro ně neexistuje.
Naděje asi také ne. Veškeré bašty byly legií zničeny a nyní jsou to spíše jen skrývající se
tlupy hledající naději.
Půjde Azeroth zachránit?
Dá se vůbec legie zastavit?
Je vůbec nějaká možnost spásy?
•

Další a podrobnější dějové přiblížení toho, co se všechno semlelo, se bude objevovat
na stránkách v průběhu dvou, tří měsíců, tedy do července a srpna, v záložce Historie.

•

Pokud nějaká armáda objevila řešení na vzniklou situaci, objeví se to na stránkách
jako Prolog na další ročník. To bude kolem září (snad)...

•

V průběhu září čekejte i obnovu stránek na další ročník. Jako termíny, datumy,
podmínky a další.

Těšíme se na vás při dalším Azerothu.
Vaši organizátoři

