Úvod
V Gryfím království panoval, po mnohé roky mír a blahobyt. Celá zemi se dařilo pod vládou
mladého krále Nikolaje a jeho snoubenky Isabeli. Avšak v den svatby napadli říši démoni a
překazili svatbu. Nikolaj byl tak nucen vyrazit proti démonickým hordám. Před svým
odjezdem svěřil Nikolaj Isabele královský trůn, ale poté co se doslechla, že k hranicím se blíží
dosud největší démonická síla jakou, kdy Království poznalo, odhodila dvorní šaty a navlékla
si brnění a vyrazila svému snoubenci na pomoc.
Přišla však pozdě a viděla pouze, jak mocný pán démonů Agrael zasazuje jejímu snoubenci
smrtící ránu. Nikolaj avšak nezemřel hned. Ještě před svou smrtí odkázal Isabele trůn Gryfí
říše. Vojáci po smrti svého panovníka pocítili takovou touhu zabíjet, že jejich zuřivost se s tou
démonickou nedokázala srovnat. Démoni byli načas zahnáni. Ale nic neskončilo pro Isabelu.
Po návratu do hlavního města zjistila, že ne všichni uznávají její nárok na trůn. A tak se po
válce s démony rozhořela válka občanská. Během jednoho z bojů se však objevil naprosto
nečekaný spojenec. Nekromant Markal, který Isabele přislíbil, že dokáže znovu přinést
Nikolaje k životu, a to ne jako bezduchého Ghůla, ale jako normálního člověka s tepajícím
srdcem. Prohlásil však, že na tento obřad bude potřebovat slavné upíří artefakty. Isabela
souhlasila, protože věděla, že Nikolajův návrat zastaví občanskou válku.
Toto spojenectví však mělo neblahé následky na Lesní elfy. Markal, který teď mohl napřít
všechny síly jedním směrem a díky zásobárně mrtvých těl z občanské války, se rozhodl
zahájit útok na Lesní elfy. A tak byli Lesní elfové pomalu zatlačováni hlouběji do svých lesů,
i když se Findan, velitel hraničních armád snažil postup zastavit. Byl proti takové přesile v
značné nevýhodě. Až do momentu, kdy mu nabídl pomoc Temný elf Raelag, který byl
hádankou i pro svůj vlastní druh. Nabídl Findanovi, že pokud se jim podaří získat upíří
artefakty, mohli by za pomocí nich zničit nekromantskou magii a zastavit tak invazi do Elfích
lesů. Findan přijal toto spojenectví se značnou nelibostí, neboť Temní a Lesní elfové se
vzájemně nenáviděli už po celá staletí, ale okolnosti nedávali Findanovi jinou možnost. A tak
započal hon na čtyři upíří artefakty…

