Král Terenas
Král Lordaeronu a vůdce Aliance

Nyní už starší král největšího lidského národu Lordaeronu, který během druhé války sjednotil národy nynější
Aliance. Prakticky všichni ostatní vůdci jej berou jako autoritu a chovají k němu úctu. Nicméně poslední dobou se
zdá, že královu rozhodnost příliš nahrazují otázky morálky a odkazu. Pořád je to muž, který provedl celou Alianci
válkou, avšak bez společného protivníka je pro něj obtížné zabránit mezi frakcemi Aliance šíření hádek.
Kostým:
Povinností by měla být koruna, ideálně jako na fotce. Oblečení by mělo odpovídat vznešenému a moudrému
vladaři, jakým je. Měl bys jít poznat i uprostřed bitvy. Primární barvy jsou modrá, bílá a zlatá. S hrdostí nosíš znak
Lordaeronu nebo lví hlavu. Pořád je to rytíř a tomu by měla odpovídat tvoje případná zbroj.
Nároky:
Očekávej, že budeš řešit rozpory mezi dalšími postavami a u většiny rozhodnutí budeš mít poslední slovo. Na tobě
bude, jestli Aliance zůstane pohromadě, nebo se rozpadne. Je to spíše stratég a velitel než bojovník a to by měla
být i tvoje priorita jako hráče.

Varian Wrynn
Lev Aliance

Mladý král nyní zničeného města Stormwindu. Jeho dovednosti v boji jsou inspirací pro každého bojovníka. Jeho
zuřivost dokáže zastínit i tu orčí. Jen málokdo se mu odváží postavit v boji. Je znám pro svou netradiční taktiku
a nápady, které ostatní označují za šílené.
Kostým:
Jsi bojovník tělem i duší a kostým by tomu měl odpovídat. Oblečení by mělo být spíše praktické pro boj. Ideální je
plátová zbroj, ale jakákoliv jiná postačí. Typicky nosíš spíše tmavou modrou, ale není to povinnost. Tvým
obvyklým znakem je alianční lev. Málo co tě totiž vystihuje tak přesně.

Nároky:
Jsi nejlepší válečník jakého Aliance má. Jsi ztotožněním její síly, strategie a ctností. Řešíš vše akcí? Chceš být
ve středu bitvy a porážet jednoho nepřítele za druhým? Tohle je role pro tebe. Na druhou stranu jsi král města a
národa, které oba potřebují obnovit. Král Terenas tě odmala učí vládnout, nicméně volání bitvy je zatím silnější.

Arcimág Antonidas
Vůdce Kirin Tor

Moudrý a spíše tichý Arcimág z Kirin Tor. Jeden z nejbližších rádců krále Terenase. Ví, že v jednotě je síla, a
proto chce, aby se Aliance udržela. Orkové stále ovládají mocnou magii a nikdo není povolanější v tom, poradit si s
hrozbou jejich Černokněžníků, nežli on.
Kostým:
Preferovaná je volná róba v modré nebo fialové barvě. Pokud chceš znak, tak oko Kirin Tor. Povinností je mágská
hůl, atáme (mágova kouzelná dýka) a kniha kouzel. Čím zdobnější, tím lepší. Jakékoliv další pomůcky na kouzlení
(lektvary, přísady) jsou vítány. Počítej s tím, že Antonidas je starší mág a byly by proto vhodné vousy.
Nároky:
Rád jezdíš za mágy a zároveň chceš být jeden z hrdinů Aliance. Měl bys být oporou krále Terenase. Je možné, že
bude potřeba vyřešit nějakou záhadu nebo hádanku, a potom bude na tobě, abys s ní pomohl.

Uther Lightbringer
Velitel řádu Stříbrné ruky

Velitel řádu Stříbrné ruky. Pokud je někde potřeba udržet víru nebo vyléčit zraněné uprostřed boje, nikdo není
povolanější než Uther Lightbringer. Je ztotožněním všeho, co Aliance představuje. Nejeden voják touží po tom, být
vybrán do řádu Stříbrné ruky a sloužit Světlu.
Kostým:
Typický paladin. Kombinace kněze v róbě a plátové zbroje, kterou bys opravdu měl mít. Na viditelném místě
(tabard) bys měl mít znak Stříbrné ruky nebo Aliančního lva. Zbraň by měla být obouruční kladivo. Dalším
vhodným doplňkem je svatá kniha s modlitbami ke Světlu.
Nároky:
Tam, kde je Temnota, jsi i ty, abys ji zahnal. Je na tobě, abys i uprostřed boje udržel víru ve Světlo. Jsi jeden z lidí,
kteří jsou v této nelehké době Terenasovi oporou. Prostě rád mlátíš orky kladivem, ale zároveň chceš léčit ostatní.
Nebo rád léčíš a u toho chceš mlátit orky kladivem?

Princ Kael’Thas Sunstrider
Maršál Šarlatové legie a následník trůnu Quel’Thalasu

Na elfí poměry mladý následník trůnu Quel’Thalasu. I přes protesty svého otce se vydal na Draenor, aby pomohl
zničit portál na druhé straně. Byl to právě on, kdo zachránil Dariuse Crowleyho, sebe a pár vojáků z rozpadajícího
se Draenoru. Po návratu zjistil, že se Quel’Thalas odpojil od Aliance, nicméně znovu neuposlechl svého otce a
zůstal po boku Terenase. Mnozí se ptají, zda nemá nějaký skrytý motiv.
Kostým:
Čím honosnější, tím lepší. Volná roucha, vybrané oblečení ideálně v červeno-bílé kombinaci. Nic levného by si na
sebe nevzal. Znakem je červené pírko fénixe na bílém poli.
Požadavky:
Jakožto maršál nově vytvořené Šarlatové legie bys měl být schopným velitelem jak v boji, tak mimo něj. Jsi
zodpovědný za jednání svých vojáků během kampaně a také tím, kdo rozhodne o jejich životě.

Darius Crowley
Maršál Gilneasu

Maršál Gilneasu. Muž zodpovídající se jen samotnému Gennu Greymanovi. Často se rozchází v názorech, ale
oběma jde hlavně o blaho Gilneasu a jeho lidu. Byl prvním, kdo se dobrovolně přihlásil k útoku na Draenor. Na
konci bitvy se jeho muži obětovali, aby mu s Kael´thasem umožnili utéct z umírajícího světa. Řekněme, že Crowley
se přes to ještě úplně nepřenesl.
Kostým:
Barvy Gilneasu jsou černá a bílá, přičemž převažovat by měla bílá (oproti obrázku). Do boje hrdě nosí znak
Gilneasu. Kostým by měl být kombinací bojových a šlechtických prvků. Přece jen Gilneas má svůj typicky odlišný
styl (v zásadě industriální Anglie).
Požadavky:
Jakožto maršál Gilneasu bys měl být schopným velitelem a to jak v boji, tak mimo něj. Jsi zodpovědný za jednání
svých vojáků během kampaně i tím, kdo rozhodne o jejich životě… A určitě nechceš, aby se historie opakovala.

Alexandos Morgraine
Maršál Lordearonu a rytíř řádu Stříbrné ruky

Jeden z vůdců řádu Stříbrné ruky, kterému byl udělen titul Maršála a vedení nad lordearonskými vojsky. Hluboce
respektuje Uthera a krále Terenase. Je tvrdý, ale férový velitel. Svým vojákům jde příkladem. Všichni pracují a
všichni bojují, nikdo se nefláká, a to bez výjimek. Služba Lordaeronu a Světlu je pro něj vším.
Kostým:
Primární barvy jsou modrá a bílá, případně zlatá. Ideální je zbroj nebo velmi kvalitní praktické oblečení. Měl by ses
snažit spojit paladina s válečníkem, jsou ideální alespoň nějaké ochranné prvky, když už ne zbroj samotná.
Vhodný je tabard se znakem Lordaeronu a viditelně umístěný znak Stříbrné ruky. Přece jen jsi paladin.
Požadavky:
Jakožto maršál Lorderonu bys měl být schopným velitelem jak v boji, tak mimo něj. Jsi zodpovědný za jednání
svých vojáků během kampaně i tím, kdo rozhodne o jejich životě. A paladinovi nepřísluší jen tak zahodit něčí život.

Gromash Hellscream
Náčelník klanu Warsong a hordy

Poslední oficiálně zvolený náčelník Hordy. Byl to on, kdo rozkazal stáhnout se zpátky na Dreanor, kde doufal, že
zlomí Alianci… Věci nešly podle plánu. Jeho klan se nezvládl stáhnout a lidé je chytili. Díky dohodě, kterou uzavřel
s Perenoldem se oba dostali z Dreanoru než se zavřel portál. Ihned po návratu na Azeroth zjistil, kde je držen jeho
klan a osvobodil jej. První orky, které osvobodil, vlastnoručně zabil, protože přestali bojovat a nechali se zajmout.
Poté začal dávat dohromady to, co zůstalo z Hordy. Ale mnozí orkové ho viní z rozkazu stáhnout se na Dreanor,
což je podle nich důkaz, že by neměl být náčelník.
Kostým:
Povinností by měl být Gorehowl, Gromova sekera. Barva tvého klanu je černo-oranžová. Celý kostým by měl
odpovídat válečníkovi, co si je stoprocentně jistý svými schopnostmi. Je vhodné, abys u sebe měl víc než jednu
zbraň. Měl bys mít spíše efektivní kusy zbroje. Často členové Warsongu chodí s odhalenou hrudí, vyzývají tak smrt
aby si pro ně přišla. Je na tobě, jestli se toho budeš držet nebo ne. Je možné mít klanovou vlajku na zádech.
Požadavky:
Budeš jedna z nejdůležitějších postav pro příběh. Musíš být dobrý bojovník. Už jen proto, aby sis udržel svou
pozici náčelníka. Dokud budeš náčelník, poslední slovo VE VŠEM máš ty. Je na tobě, aby se Horda udržela
pohromadě. Síla je pro tebe vše. Ukázka slabosti se trestá smrtí. Démoni a elementálové tě vlastně moc
nezajímají. Jde ti o sílu pro Hordu. (Tu přece jen nabízí spíše démoni, ale to je spíše na tobě.)

Ogrim Doomhammer
Náčelník klanu Blackrok

Jeden z mála orků, kteří odmítli démoní krev. Během války zradil Blackhanda s Guldanem a prakticky zničil Radu
stínů. Na místě náčelníka se ale dlouho neohřál a Gromash ho připravil o pozici. Od té doby byl spíše stranou a
snažil se zbavit Guldana, což se mu nakonec i podařilo. Poté byl odříznut od svého klanu a zajat lidmi. Nedávno ho
Gromash osvobodil, ikdyž představuje riziko pro jeho pozici náčelníka. Je zásadně proti démonům a má dobré
kontakty s klanem Frostwolf. Pomohl Zuluhedovi získat duši démona a zotročit červené draky. Nekros je jediný
warlock, kterého toleruje, protože má moc nad Duší démona.
Kostým:
Nejvýraznější by měla být tvoje černo-zlatá plátová zbroj a kladivo Doomhammer. Obojí by jsi měl ztvárnit co
nejvěrohodněji. Pořád hrdě nosíš znak svého klanu Blackrock. Jako primární barvu máš černou a zlatou, případně
lze doplnit červenou. Své kladivo můžeš mít v obouruční i jednoruční podobě.
Požadavky:
Budeš jedna z nejdůležitějších postav pro příběh. Musíš být dobrý bojovník. Chceš znovu získat místo náčelníka.
Pokud budeš náčelník poslední slovo VE VŠEM je na tobě, aby se Horda udržela pohromadě a nepropadla znovu
démonům. Síla je pro tebe vše. Ukázka slabosti se trestá smrtí. Nejde jen o to, aby Horda přežila. Jde také o to.
jak přežije a jaká dále bude. Nejraději by ses úplně zbavil vlivu warlocků, ale zatím je pro boj potřebujete.

Arciwarlock Nekros Skullcrusher
Pán Duše démona

Bývalý šaman, co se napil démoní krve a získal tak přístup k démoní magii. Na rozdíl od většiny warlocků se
nepřidal ke Gul’danovi. Raději si vydobyl pozici a respekt v klanu Dragonmaw. Na čas se temné magie zřeknul
úplně. Dokonce se z něj stal zástupce náčelníka klanů Zuluheda. Během války se Zuluhedem našli artefakt - Duši
draka a pomocí něj zotročili červené draky. Nekros kvůli tomu musel znovu začít využívat démoní magie. Věří že
warloci jsou jedna z nejmocnějších zbraní Hordy a nemá potíže využívat démony.
Kostým:
Měl by jsi zkusit zkombinovat prvky “temného” šamana a warlocka. Zelená kůže je povinnost. Tvůj klan je
Dragonmaw, takže černo-žlutá a jejich znak jsou vhodné. Povinností je hůl, kniha kouzel a atáme (rituální nůž).
Bylo by super, kdyby sis vytvořil artefakt Duše draka, pokud by s tím byl problém, dodáme ho my.
Požadavky:
Máš v rukou jedny z nejmocnějších zbraní Hordy a měl bys s nimi náležitě nakládat. Draky a warlocky. Měl bys
sloužit jako rádce náčelníkům, ale také se připrav na možný konkurenční boj se šamany, kteří se snaží znovu

získat místo u Hordy. Budeme očekávat spíše řešení problémů a hádanek než boj v první linii, případně provádění
rituálů.

Šaman Drek’than
Starší šaman klanu Frostwolf

Poslední z původních šamanů Hordy, co odmítli krev démonů. Brzy po průchodu portálem se i s klanem Frostwolf
odpojil od Hordy a vydal se hledat svůj osud do hor. Mezi uctívači démonů pro něj nebylo místo. Nyní je ale jiná
situace. Byl to právě Drek’than, kdo přesvědčil Frostwolfy, aby opustili hory a pomohli zbytku orků. Věří, že
konečně všichni prohlédnou Guldanovu lest a vrátí se na cestu šamanismu. Naprosto odmítá démony i warlocky a
nechce s nimi mít cokoliv společného.
Kostým:
Vlčí tématika, kožešiny, šamanské potřeby. Totemy, obětiny různým elementům. Viditelná kůže by měla být
zelená. Drek’than je vlastně slepý, ale kvůli bezpečnosti “zakrývání” očí řešit nebudeme. Nicméně herně to může
mít nějaký efekt. (třeba vtipy tvého okolí)
Požadavky:
Měl bys být nejmoudřejší ork. Jsi hlavně rádce náčelníků a morální kompas Hordy. Nezajímá tě jen výsledek, jako
většinu Hordy. Cesta, po které kráčíte, je také důležitá. Je jen na tobě, jestli se ti podaří zachránit duši Hordy a
obrátit ji zpět k šamanismu nebo své bratry necháš znovu propadnout démonům. Kvůli tomu musíš náčelníkům
dokázat, že živly a elementálové jsou také mocní spojenci. Očekávej, že warloci ti budou dělat problémy.

Zuluhed Šílenec
Náčelník klanu Dragonmaw

Zuluhed je jedním z posledních šamanů Hordy. Nicméně poté, co se napil démoní krve, se jeho spojení s elementy
prakticky vytratilo. I přesto stále více či méně dodržuje šamanské zvyky a tradice. Občas má vize, které téměř vždy
následuje. Jako ta, která ho přivedla k Duši draka a umožnila klanu Dragonmaw spoutat červené draky. Zuluhed je
divoký a nepředvídatelný. Kdo ví, od koho jeho vize pochází?
Kostým:
Barva klanu je černo-žlutá. Měl bys najít rovnováhu mezi bojovníkem v těžké zbroji a vyznavačem šamanismu.
Ideální je plátová zbroj, kožešiny a různé šamanské nástroje - kosti, totemy, různé obětiny pro elementy, pořípadě
lebky poražených nepřátel.
Nároky:
Jakožto náčelník klanu Dragonmaw bys měl být schopným velitelem jak v boji, tak mimo něj. Jsi zodpovědný za
jednání svých vojáků během kampaně i tím, kdo rozhodne o jejich životě.

Iskar
Zástupce Groma Hellscreama

Iskar byl od útlého věku jeden z nejschopnějších a nejdivočejších orků v klanu. Proto nikoho nepřekvapilo, když si
rychle začal budovat pozici v klanu. Dokonce nakráčel přímo před Groma a vyzval ho na souboj. Nikdo mu nedával
moc šancí, ale Iskar zvládl s Gromem držet krok. Nakonec Iskar prohrál, ale Grom ho uznal jako nejlepšího
bojovníka klanu a udělal z něj svého zastupce. Jeho divokosti a chuti po krvi se může rovnat pouze Grom.
Kostým:
Barva klanu je černo-oranžová. Ideální je kostým typického orčího blademastera s vlajkou na zádech. K čemu
zbroj, když na bojišti nenajdeš sobě rovného? Používá (pro orky netypicky) spíše meče a sečné zbraně. Celkově
by kostým měl být typický blademaster.
Požadavky:
Jelikož Grom vede celou Hordu, ty máš na starost klan Warsong. Měl bys být schopným velitelem jak v boji, tak
mimo něj. Jsi zodpovědný za jednání svých vojáků během kampaně i tím, kdo rozhodne o jejich životě. Klan si

žádá krev! A ty mu ji musíš poskytnout! Lidé musí zaplatit za to, že ti nedopřáli čestnou smrt, ale zavřeli tě do
tábora.

Nazgrel
Náčelník klanu Frostwolf

Blízký přítel Durotana, posledního náčelníka klanu. Poté co byl Durotan zavražděn Guldanovými agenty, převzal
vedení klanu. Drek’than tuto pozici odmítl s tím, že musí zachránit “duši” Hordy. Iskar je hlavně lovec a přistupuje
tak i k boji. Proč se pouštět do přímého boje, když může využít lsti a vlákat nepřítele do pasti? Plně podporuje
Drek’thana v boji proti démonům a sám vše s nimi spojené odsuzuje.
Kostým:
Barva klanu je černo-fialová. Ideální je vlčí a přírodní tématika. Kožešiny, drápy, kožené zbroje, případně totem.
Iskar se na rozdíl od ostatních velitelů nebojí používat střelné zbraně. Už jsme říkali, že máš mít vlčí tématiku?
Požadavky:

Jakožto náčelník Frostwolfů bys měl být schopným velitelem jak v boji, tak mimo něj. Jsi zodpovědný za jednání
svých vojáků během kampaně i tím, kdo rozhodne o jejich životě. Je na tobě a Drek’thanovi, abyste osvobodili
Hordu od démonů.

