Naxxramas
Naxxramas egy ősi nerubi–ni nekropoliszk◊nt szerepelt a Harmadik H–borÂban,
hogy erődk◊nt szolg–lva sikeresen terjeszthess◊k el az Blight (Ãlőholt m◊telyt)
amely Âgy fert„zte meg az emebreket ak–r csak a pestis ◊s főhadisz–ll–sk◊nt is
szolg–lta az Ãlőholt Csap–s seregeit. A nekropolisz fel◊p¤t◊s◊ben kulcsszerepet
j–tszott a Cult of the Damned nevű s„t◊t szekta, amelyet Kel'Thuzad, egy egykori
dalarani főm–gus alap¤tott. Naxxramast a Plaguelands megtiszt¤t–s–ra eskËd„tt
fanatikus Scarlet Crusade, ◊s a Sz„vets◊g, valamint a Horda t–mogat–s–t is
◊lvező Argent Dawn bajnokai megostromolt–k, ez◊rt a feldÂlt f„ld keleti
r◊sz◊ből Dragonblightba teleport–ltatta a Lich Kir–ly, hogy előb–sty–jak◊nt
szolg–ljon.

Naxxramas Dragonblightban ...

ïaz Alliance v–roshoz k„zel
helyezkedik el.

Az insta az ◊gen
fËggeszkedik; bej–rat
az alj–n repËlve
vagy id◊z◊ssel.

Lich King egyik leghűs◊gesebb szolg–ja, a

Kel'Thuzad
fő li c

Kel'Thuzad ambici‡zus ◊s j‡l k◊pzett var–zsl‡ volt, aki a M–sodik H–borÂ idej◊n a
Dalarant ◊s a Kirin Tort ir–ny¤t‡ tan–cs, a Council of Six egyik tagja volt.
KËl„n„sen ◊rdekelt◊k a tiltott ir–nyzatai a m–gi–nak - sz¤vesen r–tette volna a
kez◊t Medivh k„nyvt–r–ra Karazhanban, de nem j–rt sikerrel; ¤gy a figyelme a
s„t◊t tanok fel◊ fordult ◊s a Dalaranban tiltott nekromanci–t kezdte
tanulm–nyozni. A Kil'jaeden bËntet◊se ut–n Northrendre becsap‡dott Lich King
egy erős ment–lis h¤v–st bocs–tott ki , amit Kel'Thuzad is meg◊rzett - ◊s miut–n
Ner'zhul hihetetlen hatalmat ¤g◊rt neki, a var–zsl‡ eladta ing‡s–gait ◊s „r„kre
elhagyta Dalarant.
Northrendre ◊rkezve Kel'Thuzad Icecrown fel◊ vette az ir–nyt. Elősz„r AzjolNerubba jutott el, ahol elősz„r tapasztalhatta meg a Lich King hatalm–t, amikor
a fogad–s–ra ◊rkező Anub'arak elmes◊lte a nerubianok buk–s–nak t„rt◊net◊t
Âtban a Frozen Throne fel◊. Ek„zben Kel'Thuzad ◊s Anub'arak –thaladt az ekkor
m◊g a f„ld alatt rejtőző Naxxramason is, ahol a var–zsl‡ elősz„r szembesËlt a
Lich King terv◊vel: a megfertőz„tt emberek hal–luk ut–n ◊lőhalottk◊nt t◊rnek
vissza, „n–ll‡ akarat n◊lkËl, a Lich Kinget szolg–lva. A Frozen Throne-hoz ◊rve
Kel'Thuzad meg◊rtette, hogy nincs visszaÂt: azzal, hogy idej„tt, elfogadta, hogy
az ő feladata lesz a Lich King terveinek kivitelez◊se Lordaeronban, ◊s ez elől a
sors elől nem menekËlhet el.
Az első feladatak◊nt az „regedő, de m◊g mindig megnyerő kËlsejű var–zsl‡
h¤veket gyűjt„tt a ki–br–ndult falusiak k„z„tt, akiket „r„k ◊lettel,
egyenlős◊ggel ◊s a kiv–lasztottakat hatalommal kecsegtetett, ha a Cult of the
Damned tagjai lesznek ◊s a Lich King szolg–lat–ba l◊pnek, ◊s nem hisznek a Szent
F◊nyben. Miut–n sikerËlt ki◊p¤tenie ◊s megerős¤tenie a kultuszt, a var–zsl‡

megalap¤totta a nekromanci–val foglalkoz‡ m–giaiskol–t, Scholomance-t Caer
Darrow ősi erődj◊ben. Nemsok–ra Ner'zhul a fertőz◊st, előseg¤tő Ëst„ket kËld„tt
Kel'Thuzadnak, aki ezeket a Cult of the Damned –ltal ir–ny¤tott falvakban
helyezte el. A hat–s rettenetes volt: a kond◊rokban „r„kk◊ rotyog‡ m◊rgek
v◊geztek a falusiakkal, ◊s „n–ll‡ akarat n◊lkËli zombikat csin–ltak belőlËk,
akik csak a Lich King ment–lis parancs–nak engedelmeskedtek. Ezut–n a Cult of
the Damned Andorhal v–ros–ban rendezte be a főhadisz–ll–s–t, ahonnan
fertőz„tt gabon–t sz–ll¤tottak Lordaeron minden vid◊k◊re, ezzel is előseg¤tve a
Scourge erős„d◊s◊t.
Amikor ◊pp Brillt fertőzte meg Kel'Thuzad, felfedezte őt ◊s a szekta tagjait Jaina
◊s Arthas. A var–zsl‡ elmenekËlt, de a du‡ k„vette őt Andorhalba, ahol Arthas
v◊gzett vele, miut–n el–rulta, hogy a műveletet Mal'ganis felËgyeli Stratholmeban. K◊sőbb Arthas harcolt a dreadlorddal Stratholme-ban, majd Northrendre
utazott ◊s megszerezte a Frostmourne nevű el–tkozott rÂnakardot, amivel v◊gËl
meg„lte Mal'ganist. Amikor visszat◊rt Lordaeronba, mindenki megd„bben◊s◊re
meg„lte apj–t ◊s elfoglalta a tr‡nt, majd - imm–r Ner'zhul death knightjak◊nt kiirtotta saj–t kir–lys–ga lak‡it. Miut–n meg„lte egykori mentor–t, a Knights of
the Silver Hand paladinj–t, Gavinrad the Dire-t, Arthas megszerezte Kel'Thuzad
maradv–nyait. A var–zsl‡ szelleme ezut–n megjelent Arthasnak ◊s ir–ny¤totta őt
a Lich King parancsainak teljes¤t◊s◊ben ◊s figyelmeztette a death knightot, hogy
a dreadlordok nem sz„vets◊gesek, hanem a Lich King b„rt„nőrei. Arthas az
◊lőhalottak ◊l◊n behatolt a high elfek kir–lys–g–ba, Quel'thalasba ◊s –tt„rte a
m–gikus v◊delmet, majd elpuszt¤totta a vele szembesz–ll‡ elf seregeket ◊s
lerombolta Silvermoont.
Miut–n eljutott a Sunwellhez, a kÂt m–gi–j–t felhaszn–lva a death knight
◊letre keltette Kel'Thuzadot Tichondrius, a dreadlord seg¤ts◊g◊vel - egy
nagyhatalmÂ lich form–j–ban. Ezut–n Arthas ◊s Kel'Thuzad Alteracba mentek ◊s
lem◊sz–rolt–k a Demon Gate-et őrző orkokat, hogy Azerothra id◊zhess◊k a
Burning Legion egyik vezetőj◊t, az eredar Archimonde-ot. Ehhez szËks◊g volt a
Book of Medivh nevű k„nyvre, amit Arthas sikeresen meg is szerzett - majd
miut–n a lich megid◊zte az eredar warlockot, Archimonde r„gt„n kinevezte

Tichondriust a Scourge ◊l◊re, ezzel kiszor¤tva mind Arthast, mind Kel'Thuzadot
az ◊lőhalottak ir–ny¤t–s–b‡l.
Kel'Thuzad ezut–n Sylvanasszal egyËtt Lordaeronban maradt, mint a Lich King
itteni erőinek vezetője. Miut–n Arthas visszat◊rt Kalimdorr‡l, elűzte az itt
maradt dreadlordokat, majd a m◊g meglevő human falvak lak‡i ellen fordult.
Azonban ek„zben a death knight sÂlyos rohamokon esett –t, majd a Lich King
◊rtes¤tette, hogy t◊rjen vissza Northrendre. Kel'Thuzadot ◊s Arthast az
elők◊szËletek k„zben megt–madt–k a dreadlordok, majd k◊sőbb a meggyengËlt
Lich King ir–ny¤t–sa al‡l kiszabadult Sylvanas ◊s bansheei. A lich ◊s Arthas
tÂl◊lt◊k mindk◊t t–mad–st, ◊s az ◊szakra haj‡z‡ Arthas a lichre b¤zta a Scourge
lordaeroni erőinek ir–ny¤t–s–t. Amikor Sylvanas ◊s a dreadlordok megkËzd„ttek
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–llom–soz‡ Naxxramasba, ahol Heigan seg¤ts◊g◊vel t„k◊letes¤tett◊k a Plague
Cauldronokat, mik„zben Arthas ◊s a Lich King egyesËltek icecrownban.
Amikor az Argent Dawn szolg–lat–ban –ll‡ kalandoz‡k megostromolt–k
Naxxramast, Kel'Thuzad is veres◊get szenvedett ◊s fizikai megtestesËl◊se
elpusztult; ugyanakkor a lelk◊t őrző m–gikus t–rgy, a The Phylactery of
Kel'Thuzad nevű amulett megmaradt ◊s a kalandoz‡k ezt a Brotherhood of Light
egyik magasrendű tagj–nak, Father Inigo Montoynak vitt◊k el. Azonban a
var–zst–rgy nem jutott el az Argent Dawnhoz, akik az elpuszt¤t–s–val v◊gleg
megsemmis¤tett◊k volna a lichet, r–ad–sul Father Montoy is eltűnt - ◊s nem
sokkal k◊sőbb a Lich King visszah¤vta Naxxramast Northrendre. Ekkor
Kel'Thuzad ◊s a Naxxramasban kor–bban legyőz„tt Scourge-vezetők is Âjra
◊letre keltek, ◊s Kel'Thuzad szem◊lyesen ir–ny¤totta a Scourge első t–mad–s–t a
frissen ◊p¤tett hord–s erőss◊g, Warsong Hold ellen.
Nem sokkal k◊sőbb a lich visszat◊rt Naxxramasba ◊s szem◊lyesen ir–ny¤totta a
Scourge t–mad–s–t Wintergarde Keep ellen. Amint az Alliance itt harcol‡
csapatai Wintergarde Mausoleumban kider¤tett◊k, Father Montoy kor–bban
Kel'Thuzad amulettj◊t visszavitte a Scourge-nek, ¤gy lehetőv◊ t◊ve a lich
Âjj–◊leszt◊s◊t - ennek jutalmak◊nt ő maga is lichk◊nt ◊ledhetett Âjra Thel'zan the
Duskbringer n◊ven. Az Alliance v◊gzett Thel'zannal, ◊s k◊sőbb Naxxramas is Âjra

megtapasztalhatta az ellent–mad–stï a harcok napjainkig is folynak a lich
ellen.
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