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Před dávnými časy v zemi jménem Argol žilo mnoho ras, které se navzájem
tolerovaly, ale úplný mír mezi nimi nikdy nevládl. A nyní se situace zhoršila natolik, že válka
byla na spadnutí. Šlechtici všech ras chtiví moci a bohatství se domnívali, že válka je tím
nejlepším způsobem, jak spory mezi svými druhy vyřešit jednou provždy a hlavně jak se
obohatit a stát se ještě mocnějšími než dosud. Jejich panovníci se je snažili držet na uzdě a
každý pokus o vyvolání války přísně trestali. Marně. Křehký mír se zhroutil jako domeček
z karet.
Nyní šlo pouze o to, kdo strhne misku vah a tím i vítězství na svou stranu. Lidé
spoléhali na svou dobře vycvičenou armádu, trpaslíci na svou zdatnost a schopnost vytvářet
zbraně. Elfové naopak věřili svým lukům, a proto dávali přednost bitvám na delší vzdálenost.
Nemrtví byli přesvědčeni o vlastní neporazitelnosti a skřeti spoléhali na svou hrubou sílu.
Čarodějové se arogantně domnívali, že proti jejich kouzlům se nemůže s úspěchem postavit
žádný nepřítel, démoni spoléhali na svou zuřivost a Temní elfové sázeli na svou lstivost,
šikovnost v kladení pastí a na své překvapivé útoky.
Síly všech ras byly vyrovnané, a tak ani po mnoha bitvách nebylo o vítězi rozhodnuto.
Dokonce i nemrtví se probudili z euforie prvotních vítězství a začali počítat ztráty. Jejich
hlavním problémem nebyly ztráty na životech vojáků, ale na životech nekromantů. Ti byli
totiž jejich hybnou silou, protože vojáky uzdravovali, oživovali a veleli jim. Bez nich by se
armáda rozpadla. Ale ani ostatním říším se nevedlo o moc lépe. Lidé zjistili, že skřeti a jejich
spojenci se jim silou vyrovnají, čarodějové zase doplatili na překvapivé útoky Temných elfů,
kteří také utrpěli řadu neúspěchů. Démoni a elfové se neustále snažili vyhladit jeden druhého,
ale jediným výsledkem byly jen další ztráty na životech na obou stranách. Podobně se vedlo i
trpaslíkům v boji proti nemrtvým.
Všechny říše se snažily vymyslet něco, co by válku rychle a hlavně jednoznačně v
jejich prospěch ukončilo. Čarodějům se to podařilo. Vytvořili kouzlo, které v jediné chvíli
dokázalo oslnivým výbuchem smést z povrchu Argolu celé armády. Živelná koule, jak kouzlo
nazvali, v sobě měla sílu všech živlů. Špióni ostatních říší však brzy přišli na způsob, jak
kouzlo funguje, a síly byly opět vyrovnány. Následovalo kouzlo morové, složené z miliard
maličkých tvorečků, kteří v krátké době dokázali rozežrat a zabít vše živé, ale i tento vynález
byl ukraden, okopírován a jeho vlastnosti tisícinásobně vylepšeny. Účinky použitých kouzel
byly hrozivé. Morové kouzlo během chvilky vysálo život ze všeho včetně nemrtvých a rychle
se šířilo. Explodující Živelná koule smetla ve vteřině armády a zdevastovala zem široko
daleko. Mračna prachu zakryla oblohu a dusila vše, čemu se jako zázrakem podařilo uniknout

zkáze.
Teprve teď usedli vládcové k jednacímu stolu, aby se dohodli na zničení těchto kouzel.
Uzavřeli mír a zpečetili jej krevní přísahou. Kolik mrtvých tato válka přinesla, kolik škody
napáchala! Poučíme se jednou z cizích i vlastních chyb?

