Úvod
Už je tomu více než rok, kdy skončila válka o upíří artefakty, do které byly vtaženy čtyři
mocné národy, aby rozhodly o svém dalším osudu. Láska a nenávist, dobro a zlo, život a
smrt…kolik všelikých principů bylo vloženo na váhy, které měly rozhodnout o vítězství. Ale
to všechno už je minulost, na zemi i pod ní se opět rozhostil mír…jenomže boj ještě není u
konce, pomsta a touha po moci mají svět znovu uvrhnout do zkázonosného konfliktu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gryfí říše
Gryfí říše vzkvétá pod vládou královny Isabely, která se už vyrovnala se ztrátou milovaného
Nikolaje. Lidem je považovaná za téměř svatou, symbol práva a pořádku. Prošla zkouškou
ohněm v oněch časech bojů o artefakty. Ač mladá, s krvácejícím srdcem a obklopená mnoha
nepřáteli, dokázala znovu sjednotit rozvrácenou Říši, své nepřátele srazit na kolena a ve
jménu Elrathově zapsat své jméno do dějin zlatým písmem.
Nemrtví
Ale i sebejasnější plamen má svůj stín a tím jsou země nekromantské Hereshe. Ve válce
Isabelou poraženi, ztrativše rozlehlá území, jsou sluhové Ashy, bohyně temnoty, připraveni
nyní znovu vytáhnout do války. Z anarchie povstal nový nejvyšší nekromant – Arantir, který
na trůnu z kostí nahradil svého předchůdce Markala. Jeho nepřátelé zemřeli, aby mu mohli
sloužit znovu oživení jeho nečistou mocí. Zem se chvěje pod nohama nemrtvých legií a strach
do srdcí všeho živého zasévá jméno jejich pána.
Podzemí
Zatím kdesi v hlubinách, které nikdy nepoznaly paprsky slunečního světla, sedí v rozlehlém
sále na svém trůnu další z mocných – Raelag. Pán a vládce temných elfů, čaroděj vládnoucí
nezměrnou mocí destrukce, stejně jako myšlenkami ostřejšími než sebelepší meč. Bylo to
právě jeho umění klamu a síla osobnosti, ne čarodějná umění, jenž vedly ke zkáze
opovrhovaných lesních bratrů z jeho rukou. Nyní však přicházejí zprávy z nejnižších pater
podzemí, že se jeho věrní střetli s odvěkým nepřítelem – trpaslíky. Předsunuté oddíly utrpěly
značné ztráty a byly poraženy, aby ještě než byly jejich zbytky popraveny za svoji
neschopnost, mohly promluvit o celý zástupech vousatého lidu.
Trpaslíci
I na daleký sever dorazily zvěsti o událostech z vnitrozemí. Dosednutí na trůn královny
Isabely, porážka nekromantů z Hereshe, zničení prastarého hvozdu, domova lesních elfů a
vyvolání sil prokletých artefaktů Raelagem. Odvěký nepřítel sbírá sílu, zaznělo trpasličími
síněmi, je čas vyrazit do války. Rozhořely se ohně ve výhních, aby vyráběly stovky a tisíce
zbraní pro výpravu, která se má zapsat do rodových svazků. Vede ji Wulfstan, mistr války,
drtící své nepřátele zářící sekerou. Smrt stvůrám temnoty, zaznělo síněmi a zástupy se daly na
pochod.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rudá záře prosvěcuje temnotu, tam, kdesi v zemi nikoho…cosi se probudilo k životu…

