Lordaeron
Informace:
Jde o největší lidské království na Azerothu. Vládne jim Terenas Menethil, moudrý a rozhodný
král. Když orkové zaútočili byl to on, kdo sjednotil rozhádané národy nynější Aliance.
Lordaeronští vojáci byly ti, co vedli útoky v první lini. Bojovali prakticky od začátku války až do
teď. Všichni vědí, jaké neštěstí potkalo Stormwind, a nechtějí, aby se totéž stalo i jejich
milovanému městu.
Naprostá většina populace věří ve Světlo.
Po událostech z minulého roku Lordaeron (hlavně Terenas) přišel o své dominantní postavení.
Přestože se podřídili všeobecné nenávisti vůči všem nelidem, stále se v jejich řadách hojně
nachází elfové a trpaslíci. Jsou vlastně poslední z větších národů Aliance, co jsou ochotni mít
ve svých řadách nelidi ve větších počtech. Také kvůli tomu budí nelibost u ostatních národů,
hlavně pak Stromgardu. I když se to ostatním vládcům nelíbí vědí, že tvoří značnou část sil
Lordaeronu, a proto to nechávají být.
Taktika:
Bojují ve vyrovnaných řadách. Spoléhají na dobrou taktiku a nezlomnou morálku. Jsou páteří
každého boje. Štít na štítu jistě postupují vpřed a nedávají nepříteli šanci. Vojáci většinou volí
kombinaci štítu a jednoruční zbraně. Rytířské řády preferují obouruční zbraně a průzkumné
oddíly raději sáhnou po zbraních na dálku.
Elfové a trpaslíci v jejich řadách se často uplatňují jako průzkumníci před hlavní armádou.
Kostým:
Prakticky kdokoliv fyzicky schopný a v dostatečném věku se může přihlásit do armády. Není
tedy zvláštní, že se mezi nimi najdou i příslušníci jiných ras jako jsou trpaslíci, elfové nebo
gnómové. Je to klasická “středověká” armáda. Můžete u nich najít všechny typy zbrojí od
prošívanic po rytířské plátové zbroje, vše spíše evropského stylu.
Hlavní barvy jsou modrá nebo zelená, doplněná bílou a zlatou. Typickým znakem je znak
Lordaeronu, občas je možné narazit na lví hlavu nebo znak některého rytířského řádu.
Kostýmu elfů a trpaslíků se věnuje zvláštní dokument.
Symboly a ukázky kostýmů:

Takhle určitě ano
(I když vpravo není žádný znak)

Takhle ano, jsem-li začátečník

