Zrada
Bez otálení se vydali na cestu hned poté, co princ Kael´thas prošel portálem. Zmizel v něm
spolu s pánem Illidanem. Princ zanechal stručné rozkazy: krvaví elfové se měli co možná
nejrychleji dostat do svého domova, Quel´thalasu, a obnovit elfí království, zúrodnit opět
svou domovinu, přinést do ní mír a počkat, než se vrátí a odvede je do země zaslíbené... Pod
vedením generála Haldurona Brightwinga a velkopána Rommatha pospíchali domů. Díky
nepřetržitému putování, téměř bez odpočinku, jim cesta netrvala příliš dlouho. Okamžitě bylo
vše připravováno pro velkolepý návrat prince Kael´thase, aby poté odvedl své věrné do nové
země. Pán krvavých elfů se však nevracel. Uběhla doba, kdy se měl princ navrátit. Tehdy
uzrála myšlenka, že je prince nutné vyhledat.
*
„Nevrátí se! Konečně pochop, o co jde, Therone!“ udeřil Seer pěstí do stolu.
„To není možné, znám prince dobře. Stala se nehoda, jemu i Illidanovi. Nemůžeš vědět, co se
za portálem událo, kam se přesně dostali,“ odvětil klidně Theron s rukama založenýma na
hrudi. „Měl bys přestat o Kael´thasovi pochybovat, tvá neloajalita mne udivuje. Princ
Kael'thas byl největší vůdce našeho lidu, on přijde.“
„Jsi zaslepený! Kael´thas je zrádce! Opustil nás a nikdy se nevrátí! Měli bychom se soustředit
na odchod do nové země! Máme zde příliš mnoho vlastních problémů a málo síly! Nemůžeme
obětovat nejlepší muže! Hledat Kael´thase je naprostý nesmysl!“ vysvětloval Seer rozhořčeně
a rozmachoval vztekle rukama kolem sebe. Theron stál s kamennou tváří a hleděl na svého
dávného přítele. Seer ztišil hlas: „Nepřesvědčím tě, příteli? Skutečně nemůžeš uvěřit, že nás
Kael´thas ponechal osudu? Že nepřinese spásu, kterou tak potřebujeme? Že nás neodvede do
lepšího světa?“ Theron se ani nepohnul. „V tom případě tě, Therone, musím nechat zatknout.
Pro dobro národa!“
Theron v mžiku zareagoval, vyskočil a z jeho prstů se rozběhly sítě blesků. V místnosti se
objevila skupina vojáků, lučistníci a lapači s obrovskými štíty. V krátké chvíli obklopili
Therona, přestože jich několik padlo k zemi pod silou jeho kouzel.
„Jsi poražen, příteli! Vzdej se a zachraň si život!“ vykřikl Seer.
„Poražen? Ty myslíš, že jsem poražen? Myslíš, že jsi mne zaskočil? Ne!“ zasmál se děsivě
regent Lor'themar Theron.
Vtom se vzedmul vítr a prohnal se místností, přestože dveře i okna byla zavřená. Střecha a
stěny začaly pomalu mizet, byly jen pouhou iluzí! Kolem dokola stáli bojovníci na gryfech.
*
Jak zjistit co se s ním stalo? Theron a Rommath , kteří se účastnili přímých bojů před několika
lety u Ledového trůnu, se rozpomněli. Illidan a Kael´thas nebyli jediní, kdo magickým
portálem prošli! Onehdá se přece utkali s bojovníky Hordy, urputnými orky, nebezpečnými
trolly a strašlivými taureny! A někteří z nich taktéž portálem prošli! Prozatímní elfí vláda
ustanovila speciální jednotku, která měla vyhledat zástupce Hordy a zjistit co nejvíce o
průchodu portálem. Zkušení a přesvědčení krvaví elfové se vydali na cestu.
*
Už rok tomu bude, co se krvaví elfové museli vzdát myšlenky na hledání svého pána a přidat
se k Hordě. Aliance je nenechala chvilku na pokoji a vyhnala je z Quel´thalasu...
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