Svit příběh
Eldrana Dawnrunner zuřila, jako už dlouho ne. Co si ti mudrcové myslí? Tohle je špinavá
politika, nic jiného! Špinavá politika ve chvíli, kdy je nejvíce potřeba, aby se obě frakce, Aldor i
Scryers, pevně semkly!
Diplomat jí nepřinesl dobré zprávy. Vůdci Scryers prohlásili, že vzhledem k nepříznivosti situace je
nutné přistoupit k úsporným opatřením, která budou co nejméně bolestná. Pche! Eldrana si odplivla.
Jenom politické řeči! Prostě jí odmítli pomoci. Byly chvíle, kdy se za své elfí bratry z vysokých
kruhů styděla. Ještě jednou zlostně prolétla řádky vyjádření, které diplomat donesl. Ne, nemýlila se,
opravdu to znamená stažení většiny krvavých elfů Slunečního svitu z ostrova Quel'Danas, tím
pádem i znatelné oslabení Svitu. Oči se jí zůžily a vzteky zprávu zmuchlala.
Proč zrovna teď? Proč zrovna teď jí musí plány zkřížit politické tahanice? Teď, když potřebujeme
každou ruku, teď, když má smír mezi Scryers a Aldor ve jménu naaru kulminovat! Teď, když hrozí
vyvolání Kil'Jaedena, teď, když Kael'thas... Kael'thas. Při pomyšlení na něj se jí hrdlo stáhlo
nenávistí. Ta urážka a znásilnění veškeré elfí vznešenosti! Ta špína! Ne, nesmí nečinně čekat, až se
Scryers umoudří! Nebezpečí vyvolání Kil'Jaedena je příliš vysoké. Dočasná ztráta krvavých elfů je
sice nepříjemná, ale neznamená kontumační porážku! Ve Slunečním svitu nejsou přece pouze
elfové... Věděla, na koho se musí obrátit.
Generál Tiras'alan byl nejen výborný diplomat a věrný spojenec, ale také nesmiřitelný bojovník
proti Kael'thasovi, který i mezi elitami Slunečního svitu vynikal. Eldranin rozkaz převzal s ledovým
klidem. Rozkaz k tomu, aby shromáždil nejlepší draeneiské bojovníky Svitu a vydal se na zásadní
misi svého života. Na misi, jejíž cíl byl prostý: zničit, zabít, zadupat do země vše, co jen trochu
páchne Kael'thasem. Cítil se poctěn i zavázán najednou. Věděl, že sestaví mocný oddíl, který se i
bez pomoci Scryers bude schopen postavit zlu představovanému Kael'thasem. Do čela jmenuje
svého přítele, jednoho z nejzarputilejších stoupenců naaru, Aastara Stormstilla!
Tiras'alan vystoupil na terasu, rozhlédl se kolem sebe a uvědomil si, že to je možná poslední chvíle
klidu a samoty, kterou má.
Tiris'alan obrátil hlavu vzhůru k nebi, pozvedl palcát a počal se modlit se k naaru. Nad čelem začala
vzduch krájet zlatavá linie, která se po chvíli zformovala do ostré a výrazné runy, zářící i za
slunečního svitu. Okamžik nejtěsnějšího sblížení s naaru prožíval generál velmi intenzivně.
Mocné světlo, dej, aby náš cíl došel naplnění. Dej mým draeneiským bratrům odvahu, ať učiní ještě
jeden složitý krok ve svém dlouhém a nelehkém životě. Dej jim sílu, ať rozdrtí všechny, kdo nám
zkříží cestu. Dej jim odhodlání a výdrž, ať se nenechají odradit strastmi. Dej, ať svým bojem
děláme čest naší rase a naaru. Dej, ať Kael'thasova lebka praskne pod mou nohou, ať jeho zkažené
tělo hnije v zemi, ať je jeho jméno rozprášeno v zapomnění! Veď mě, světlo naaru!

