
Illidan setting

Dobře víš, že vpád Legie je pouze krycím manévrem pro Kael'thase a jeho démony, aby 
mohli proniknout přes linie obrany. „Musím něco podniknout, musím něco udělat, tohle je moje 
příležitost“. S touto myšlenkou ses vydal najít své bratry a požádat je o pomoc a odpuštění. Noční 
elfové tě přijali s nevraživostí, byl jsi dokonce vykázán z Darnassusu samotným Fandralem. 
Darnassus už není to, co býval, a většina elfů se přesouvá na obranu portálu. Marně ses je snažil 
varovat před hrozící zhoubou v zádech, nikdo tě neposlouchal. Odešel jsi a vydal jsi se hledat jiné 
spojence. „Musí přeci být někdo, kdo mi uvěří!“ Den cesty od Darnassusu tě zastavily hlasy, poznal 
jsi je hned a věděl jsi, že hlídka takhle daleko nemá v úkolu průzkum prostředí, ale hon. Jdou po 
tobě. Začal jsi se připravovat na boj a spřádat smrtící kouzlo. V tu chvíli jsi si uvědomil, co to děláš. 
Ano, chystám se zabít své bratry. Spustil jsi ruce a pomalu ses začal proměňovat zpět do elfí 
podoby. Oči pod páskou ti přestaly žhnout spolu s rozhodnutím, že bojovat nebudeš a necháš vše 
osudu. Skupinka elfů byla opravdu hlídka, ale místo rychlého útoku před tebou poklekají. Jaroda 
poznáváš velmi dobře a nemůžeš uvěřit, že se tento elf mohl dožít dnešních dnů. Je to již dlouho, 
kdy vpadla legie poprvé na Azeroth, a je již málo těch, co si to mohou pamatovat. Illidan pochopil, 
proč právě tento velitel je ochoten vsadit vše na jakoukoliv pomoc. 

Ještě toho večera si sedáš s malou skupinkou elfů k ohni a i když jsi potěšen, že ti přeci jen 
někdo věří, naděje je pořád stále stejně mizivá. Co s hrstkou sice oddaných, ale skoro bezmocných 
hrdých... Než jsi jim stačil říci svůj plán, všichni jste se najednou vymrštili, jeden z elfů hodil přes 
ohniště drn a i ty jsi byl v mžiku v pohotovosti. „Něco se děje!“ Ruce a oči ti žhnou zelenými 
plameny a elfové od tebe trošku ustupují, i když svými stříbrnými zornicemi křižují temný les. 
Nikdo nevydal sebemenší zvuk. V tu chvíli jsi věděl, že oni jsou ti praví, a stejně tak jsi věděl, kdo 
jediný se dokáže připlížit k nočnímu elfovi tak blízko a nebýt zatím spatřen. Opět jen noční elf. 
Zbraně pomalu klesaly k zemi, jak si to samé uvědomili i ostaní členové malé družinky. Nikdo 
necítil přítomnost žádného nočního elfa, ale nikdo jiný to přeci být nemůže. Jako by to byli a 
zároveň nebyli elfové. Pomalu se ze stínů tmavých stromů oddělují ohromné postavy a zbraně elfů 
se opět připravují k boji. „NECHCEME BOJOVAT, BRATŘE!“ zaznělo ostře tmou, jako když zařve 
medvěd právě probuzen ze zimního spánku. Bylo jich více, než kdo z elfů vůbec čekal. Desítky 
druidů, jak brzo všem došlo, se pomalu stahovaly k malé skupince efů. Postavy všech možných 
velikostí a tvarů se k nim pomalu stahovaly a obě skupiny se pozorně prohlížely. Najednou vše 
ztichlo a dokonalý kruh, který obklopoval malou skupinu, se otevřel a nechal vstoupit ohromnou 
postavu s dvanácterákovým parožím na hlavě a dlouhým ještěřím ocasem. Les jako by šel s tou 
postavou a tráva pod nohana mu vždy o kus povyrostla. Postava se však zdála napůl průhlednou a 
napůl hmotnou, i tak sis ale byl jistý, že dokáže zlomit vaz lehkým stisknutím ohromných kůrových 
prstů. „Nemám moc času bratře, neodpustil jsem ti za to, co jsi se sebou provedl, a slíbil jsem, že 
naše další setkání zaplatíš životem. Vidím však a cítím, že opravdu chceš pomoci. Nechám tu hrst  
svých nejlepších, aby na tebe dohlédli a pomohli zároveň. Nepodceňuj sílu přírody, ať je v jakékoliv  
formě.“ Ohromná postava se otočila a odešla, les jakoby posmutněl, že tu již ten, který se nazval 
tvým bratem, není. 

Vztekem i radostí, že opět vidíš Malfuriona, ti vyschlo v ústech a jediné, co z tebe 
skřehotavým hlasem vypadlo, bylo tiché „promiň“. Les se zdál být zas jako dřív a z pevného kruhu, 
který před chvílí obepínal skupinu, zbylo jen pár postav, které stály jak majáky dávné doby.

Slova, která Malfurion vyřkl, ti ležela v hlavě a věděl jsi moc dobře, na co tvůj bratr naráží. 
On to ví.  A tobě došlo, jak porazit Kael'thase. Lahvička je přeci ještě jedna. Ta, na kterou ses snažil 

zapomenout. Ona stále existuje. Kde jen může být, kam jsi ji jen schoval..


