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I přese všechny obtíže se společně Thrallovi a Alianci nakonec podařilo zabezpečit
portál natolik, aby na Azeroth už nepronikali další démoni. Na rozdíl od první invazní vlny,
která vyhladila téměř všechny obránce Azerothu, panuje nyní mezi obránci lehká úleva.
Úleva… Jak se to vezme – z portálu denně vylétávají oddíly netvorů, způsobující vojákům
těžké ztráty.
Mír mezi Hordou a Aliancí neexistuje, ale strany mezi sebou ani neválčí. Obě armády,
pokud se tak zdecimované zbytky aliančních a horďáckých vojáků dají nazvat, mají příliš
mnoho práce s udržením portálu pod kontrolou, čemuž se věnují svou plnou silou (vyjma
několika malých oddílů, roztroušených po celém Azerothu, se svými vlastními cíli).
Je nad slunce jasné, že jednotky démonů vpadnuvší do Azerothu něco chystají. Ovšem co se
bude dít? Dokážou se všichni ubránit?
Velen, ač zraněný, od portálu uprchl a dává se dohromady. Malá skupinka
draeneiských válečníků Aldor z Outlandu, vedená kněžkou Ishanah, je pomstou hnána za
Kael'Thasem s odhodláním zamezit jeho špinavému plánu.
Illidan se již nemůže schovávat ve svých skrýších a chtě nechtě (spíše nechtě) se musí
zapojit do konfliktu. S pomocí několika věrných nočních elfů si svou svobodu vzít nenechá.
Illidanovi krátké odloučení od Legie pomohlo, jeho mysl je nyní o něco čistší a jeho volnost
mu je nade vše.
Zrazení krvaví elfové se s obtížemi vylízávají z utržených ran a pomalu jim dochází, jak
bláhoví byli, když se nechali obloudit medovými řečmi Kael’Thase. Jejich duše se nyní plní
myšlenkami na pomstu za podvedení, nikdy však nezapomenou na Quel’Thalas.
Lidské a orčí posádky jsou nyní nejpevnějším pilířem obrany u portálu. Ovšem od
lidských posádek se oddělila jedna podivná jednotka. Jednotka, která opustila linie a zamířila
do hlubin Azerothu. Jednotka, která pronásleduje proklouznuvší vojáky Legie. Jednotka
vytvořená z těch nejlepších bojovníků, sjednocených pod standartou Stříbrné ruky. Jednotka
vedená navrátivším se princem Arthasem. Ten se po dlouhé pouti a obrovské podpoře Jainy
(nyní nejspíše mrtvé) vrátil s rozhodnutím odčinit své chyby. Získal důvěru generála Boldrika
Fondragona a tím i důvěru celého národa. Princ je tedy spíše jako nový spasitel, než posel
strachu a zkázy, kterým býval předtím.
Opuštění nedosáhli vykoupení a jejich utrpení a věčná muka je pronásledují dnem i
nocí. Lady Sylvanas se již pomstila a nyní je jejím jediným cílem klidná smrt – ale kdo je
schopen jí takovouto službu poskytnout? Nenáviděný spolutvůrce jejího prokletí Ner’Zhul tu
už není a nikdo jiný takovou moc nemá. Snad jedině… Poskytne jí a jejímu lidu Legie klidný
odchod? Sylvanas v to doufá.
Zrádce, či vítěz? Kdo je ten, kdo nezůstal u portálu bránit a velice rychle se takticky
stáhl? Z pohledu trollů to je jasné vítězství a jejich znalost Azerothu se jim nyní velice hodí.
Jsou mazaní a neradi prohrávají, proto uvažují o spojenectví s princem Kael'Thasem – doufají
v brzké vítězství a vládu nad světem, jak jim bylo předurčeno již samotným Vůdcem.
Jednotka Kael'Thase nebyla jediná, která se probojovala přes jednotky svých druhů.
Byli následování jednotkou felorků – velkým trnem v patě obránců i živých tvorů Azerothu.
Další a podrobnější informace se budou objevovat u jednotlivých armád, v historii a na
nových stránkách.

