Závěr
Po dlouho trvajících bojích se 4 upířích artefaktů zmocnili nakonec temní elfové z Podzemí,
vedení Raelagem a Shadyou. Provedli mocný rituál, čímž zničili hvozd a definitivně ukončili
prastarou nenávist mezi temnými a lesními elfy tím, že konvertovali elfy lesní na temné.
Elfové z Hvozdu byli tímto odsouzeni k záhubě, kterou si však sami dobrovolně zvolili i přes
varování osudu (věštkyně), za což jim byla trestem mimo jiné ztráta azurového draka, strážce
hvozdu.
Na druhé straně královna Isabela a rytíř Godrik z Gryfí říše naslouchali slovům nekromanta,
zrádce, který odhalil lstivé plány vůdce nemrtvých - Markala. Ač zrádce byl nakonec sám v
chaosu zavražděn, než vyzradil celou pravdu, jeho slova stačila, aby se důvěra Isabely v
Markala vytratila. Sám velký nekromant byl pak svými vzbouřivšími se služebníky následně
vyhnán z Lorekeepu a později zabit. Zbytky nemrtvých armád, které se zbavily břímě zrady,
přesvědčily Isabelu, že jejich spojenectví je nyní, po smrti Markala, pevné a je třeba
postupovat společně.
Nedaleko Lorekeepu dochází nakonec ke krvavému střetu mezi magií spojenými národy elfů
na jedné straně a o poznání méně jednotnými lidmi a nemrtvými na straně druhé. Váhy války
se nakonec přiklonily na stranu koalice Nemrtví / Gryfí Království, možná to byla náhoda,
možná osud...
Rituálem spojení Temní elfové měli vítězství na dosah, avšak plán na tajné spojenectví s lidmi
proti nemrtvým, který by jim zajistil totální triumf selhal a lidé se o to těsněji přimkli v boji ke
svým nemrtvým spolubojovníkům, aby nakonec zůstali jedinými (ne)živými na bitevním
poli...
Temní elfové se stáhli po nedokonaném triumfu, ke kterému jim chyběl jen krůček, zpět
hluboko do podzemí, v Gryfí říši se nyní po vítězném konfliktu o poznání pevnějšího trůnu
ujala definitivně královna Isabela, nemrtví upadli do anarchie a vnitřních bojů o moc, aby
mohl povstat nový pán nekromantů. Elfové byli zcela a nenávratně zničeni, respektive byli
násilím přesunuti k Podzemí. Temným elfům...

