Kael'thas setting
Illidan vám uprchl ze síně Černé citadely. Zlost pána byla neuvěřitelná, ale časem se
zmírnila a pozornost všech se upřela na otevření portálu na Azeroth.
Portál se povedlo otevřít a ty jsi byl první, kdo jím prošel. Návrat na Azeroth prošel
vcelku hladce, vše šlo podle plánu. Dlouhá třídenní cesta žádného z tvých démonů nijak
nevyčerpala a ihned se započalo s vyvoláváním. Úkol zněl jasně: „Vyvolat Pána“. Skoro
nikdo o tvé přítomnosti neví, což ti dalo příležitost udělat ochraná kouzla kolem
Quel'Thalasu. A mohl jsi vesele začít s vyvoláváním.
Objevili vás ti zelení trollové, ale nechali se ovládnout, jejich mysli podlehly tak
snadno. Vše pokračuje, jak má, a k vyvolání schází už jen jeden den, jeden kratičký den. Ale
hlídky se ti včera vrátily se zprávou, že se začínají kolem města shlukovat lidé, kteří by tu
rozhodně být neměli. Nejblíže jsou Dreanei ze Slunečního svitu a zdá se, že časně z rána
zautočí. Víš dobře, že v troskách Quel'Thalasu je čeká jen smrt, pokud vběhnou do
připravených pastí. Ale pastí není dost na to, aby mohly zastavit všechny tvé nepřátele, pokud
se o tobě dozvěděli. A jak to tak vypadá, skutečně dozvěděli. S sebou sis vzal jen malou
skupinu, která své pozice neudrží dlouho. Pokud se budeš věnovat jen vyvolání, mohlo by to
dopadnout stejně jako na Outlandu, ale opět zemřít se ti nechce... Už ted tě při novém životu
drží ten nádherný krystal. Ano, jsi silnější, jsi mocnější, ale ta bolest při znovuzrození a hněv
Pána se nedá vydržet. Musíš zasáhnout a vyvolání o kus posunout. Dlouho se ti nechtělo
vstávat a málem bys už zůstal nad již skoro hotovým portálem, ale pak jsi ho ucítil. Jak je
možné, že se dostal až sem? Došlo ti, kdo mohl za to, že jste se celých pět let nemohli dostat
na Azeroth. Došlo ti, že Illidan utekl právě sem a zamkl za sebou vstup na Azeroth. To tě
přimělo vstát a jít jim všem ukázat, že stavit se síle legie skutečně nemá cenu.

