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Číslo 5., 10. Květen 2010

Další měsíc uplynul a začal nám květen. Měsíc lásky, rozkvětu přírody a věřme, že předzvěst rozkvětu
přinese i pro náš server. Jaký tento měsíc bude? Co vše můžeme očekávat? Musel bych mít stroj času, abych
vám to pověděl s jistotou. Některé věci však přijdou a to vím už teď. S určitostí přibude opravených questů
ve stále zavřených lokacích, budeme moci být svědky několika nových eventů, které už jsou delší dobu ve fázi
přípravy a v neposlední řadě opět ubude několik dní, které nás dělí od toho neustále se opakujícího čísla
osmdesát, na které všichni čekáme! 80ka bude, to je jisté. Zda to bude již v průběhu posledního týdne května
nebo až během června, to se teď ještě nedozvíme. V dnešním čísle bychom Vás rádi informovali o několika
událostech na serveru, něco málo o opravách spellů a samozřejmě Vám přinášíme exkluzivní rozhovor
s Gregorym.

Jak již napověděl changelog nedávno došlo k opravě několika důležitých spellů. Hráči mohou jásat,
neboť se konečně dočkali a doba, kdy se opravovaly jen dungeony a chybné či nefunkční questy se proměnila
do doby, kdy se opravuje opravdu již úplně všechno. Velikou zásluhu na tom má náš iCe GM team - v tomto
případě v čele s naším „opravářem“ Gregorym. Nezapomeňte jim proto poděkovat.
Opravené spelly jsou tyto: Snake Trap
(hunter)
Seduction
(warlock)
Haste u channeled spellů
Mixoloxy
(alchemy)
Fingers of Frost
(mage)
Juggernaut
(warrior)
Warbringer
(warrior)
Sudden Death
(warrior)

Opravilo se několik spellů, to jistě každého potěší. Mě to však nedalo, a tak jsem pátral mezi hráči jaké
další ability by si přáli u svých postav opravit. Po menším průzkumu vyšlo najevo, ač se to nezdá, že už jich
příliš není. Většina z vás je na výsost spokojená, což dokazuje fakt, že nic by na svém povolání nechtělo
opravovat 69% dotazujících. I tak jsem vypracoval menší seznam, ve kterém bych chtěl zveřejnit seznam 10
spellů (vždy od každé classy jeden), které jsou u hráčů na nejvyšší příčce důležitosti a vyžadují si nějaký zásah
z řad oborníků, kteří se v tom vyznají. Vzhledem k tomu, že každý hráč by nejraději hrál se sto procent funkční
postavou, nebylo pro mě lehké vybrat jednotlivé spelly. Proto jsem se rozhodl zveřejnit vždy ten, na který si
stěžovalo nejvíce lidí. Zde již zmiňovaný přehled:
Hunter – Deterrence (http://www.wowhead.com/spell=19263)
Mage – Blink (http://www.wowhead.com/spell=1953)
Priest – Divine Aegis (http://www.wowhead.com/spell=47515)
Shaman – Feral Spirit (http://www.wowhead.com/spell=51533)
Death Knight – Dancing Rune Weapon (http://www.wowhead.com/spell=49028)
Warrior – Shattering Throw (http://www.wowhead.com/spell=64382)
Rogue – Shadow Dance (http://www.wowhead.com/spell=51713)
Warlock – Nemesis (http://www.wowhead.com/spell=63123)
Druid – Lifebloom (http://www.wowhead.com/spell=48450)
Paladin – Judgement of Wisdom, Justice a Light (přepočet dmg)
(http://www.wowhead.com/spell=53408 , 53407, 20271)
Osobně doufám, stejně jako vy, že jednoho dne se funkčnost spellů a talentů přiblíží hranici téměř sta
procent. Ale ani současná situace není vůbec špatná, přesto, že hrajeme na free serveru, můžeme se chlubit
téměř nejlepším stavem, co se funkčnosti spellů, AI dungeonů a pádu serveru týče. Nechť je v budoucnu server
na tom ještě lépe.

Jak už bývá tradicí, iCe wow server se vždy vyznačoval vlastními iCe eventy. V minulosti mezi hlavní lidi,
kteří se právě eventům věnovali, patřili především Bahamut a Falbr, kromě nich pro nás eventy připravovali
samozřejmě i ostatní GMka (kam se poděl Wolf? poznámka redakce). V dnešní době vymýšlí eventy především
Jarmila. Většina z nich je sice teprve ve stádiu příprav a rozebírání podrobností, jak a co přesně udělat,
abychom měli z eventů co největší potěšení, ale již brzy se jich budeme moci zúčastnit. V nedávné době nám
skončil Guild PvP Turnaj, který vyhrála guilda Heroes of SW (aliance), za níž se umístily guilda Aeternum
Tenebrae (horda) na druhém a guilda Fallen Angels (horda) na třetím místě. Blahopřejeme.
Dalším eventem, který proběhl, byl Překážkový běh. Trasa a pravidla byla jasně dána, a tak se těsně
před osmou seřadili všichni závodníci na startovní linii. Po zobrazení system announce byl závod odstartován.
Všichni závodníci se rozeběhli a vstříc své snaze o vítězství pelášili kupředu. Nejprve objeli závodní okruh
v Thousand Needles, a poté se již vydali do Tanarisu. Na pobřeží u Steamwheedle je čekalo 5 elit, které museli
zabít. Následovala cesta po moři až do Dustwallow March. Zde se nacházel další checkpoint, odkud již museli
závodníci pokračovat pěšky. Závod byl jistě zajímavý a pevně věřím, že si ho každý náramně užil. První
závodníci byli obdařeni iCe event markami a goldy, co se event marek týče, využití bude již brzy připraveno GM team chystá vendora, kde si každý bude moci koupit několik maličkostí navíc. Ale zpět k závodu. Nakonec
se do cíle první dostal hráč Moonfall (Heroes of SW) a o malinkou chvilku za ním Jatanyll a Krispel (oba Soul of
the Nature). Zde již rozhovor s vítězem.

Rozhovor
Amaunet: Ahoj Moonfalle, tak co, jsi připravený na krátký rozhovor?
Moonfall: Eh, tak jo.
Amaunet: Fajn. V první řadě by mě zajímalo, jak jsi se o eventu dozvěděl, a kdy a proč jsi se rozhodl přihlásit?
Moonfall: Tak dozvěděl jsem se o něm ze hry přes System Message, přihlásil jsem se do něj hned, co jsem si
přečetl, o co půjde, a taky z důvodu, že jsem si řek, že bude sranda.
Amaunet: Teď už přímo k závodu. Doufal jsi, že vyhraješ? Měl jsi předem připravenou taktiku? A mohl bys tak
nějak povyprávět, jak vůbec samotné závodění probíhalo?
Moonfall: Taktiku jsem připravenou neměl, taky jsem určitě nečekal, že vyhraju. Myslel jsem si, že bude trochu
větší konkurence a bude to velice vyrovnané. Teď k závodu. Start byl chviličku po osmé hodině, takže hned jak
se objevila System Message, hned jsem vyrazil a trochu si udělal náskok, pak jsem dojel do Steamwheedle, kde
čekalo GM a na závodící 5 elitek. Byl tam trochu zmatek
ohledně PvP, ale vše se rychle vyřešilo. Po zabití elit
jsem se vydal po vodě do Wyrmbogu, odkud mě čekal
celkem pohodový běh.
Amaunet: Která z částí tě nejvíce zbrzdila? A kde naopak
jsi měl před ostatními výhodu? Nebo jsi běžel celou
dobu první stylem Start-Cíl?
Moonfall: Tak už ze začátku jsem vyběhl první a
udržoval si náskok. Nejvíce mě samozřejmě zbrzdila ta
část, kde jsem měl zabít pět elit, ale i tak jsem zvládl
všechno celkem rychle. Poté mě čekala jízda po vodě,
což díky DK byla asi má nejrychlejší část.
Amaunet: Takže přece jenom se ti povedlo jet první
start-cíl?
Moonfall: Řekněme, že ano. Ostatní mě dohnali akorát
na tom checkpointu, kde se měly zabíjet elity.
Amaunet: Závod tedy z tvého pohledu “snadný“. Chtěl bys něco doporučit GMkám, pokud by se podobný,
nebo dokonce stejný závod (jen na jiném místě) konal znovu? Měli by do závodu ještě něco přidat?
Moonfall: Tak neřekl bych, že byl snadný, kdyby se zúčastnilo více lidí, tak by to bylo o mnoho těžší, navíc jsem
měl i štěstí, že jsem včas ujel hordě. GMkám bych pak chtěl vzkázat, že se mi event velice líbil, stejně jako
všechny ostatní, které pro nás dělají. Jen je škoda, že ne všichni to dokážou ocenit.
Amaunet: Dobrá tedy, nebudu tě už nějak víc trápit. Ještě by mě však zajímalo, zúčastnil ses už na iCe
nějakého eventu? Který z nich se ti nejvíce líbil? A co by si vzkázal ostatním hráčům na serveru do budoucna?
Moonfall: V poslední době jsem se zúčastnil iCe boss maratonu, iCe PvP Guild league a teď ještě toho běhu.
Všechny tyto eventy se mi líbily a všem hráčům bych chtěl vzkázat, ať tyto eventy také vyzkouší, neboť je při
nich veliká sranda.
Amaunet: No i já doufám, že se příště zapojí do eventů více lidí. Ještě jednou bych ti chtěl poblahopřát
k vítězství a popřát hodně štěstí a úspěchů do budoucna. Díky moc, že sis našel čas na tento rozhovor.
Moonfall: Já ti taky děkuji a snad se brzy setkáme při dalším eventu.

Boss Marathon
S eventy však ještě nekončíme. Nemohu přeci vynechat
ten, jenž si v poslední době zasloužil a zasluhuje největší obdiv.
Boss Marathon. Jak již bylo napsáno, tento epický event z dílny
iCe online GM teamu byl právě ukončen. Účast byla opravdu
veliká a mnoho hráčů si ho jen a jen pochvalovalo. Jako malý
bonus navíc byli všichni úspěšní účastníci vyryti do iCe síně slávy
v sekci Eventy na hlavní stránce serveru. Dále se mohou chlubit
Spectral tygrem a několika goldy jako odměnou. Proč ale tento
event zmiňuji opět, když se o něm již psalo v minulém díle?
Odpověď je jasná. Tentokrát tu nejde tolik o to, kdo event první
pokořil, kdo se ho všechno zúčastnil, ale jde tu o něco víc. Již
dlouho se nestalo, aby si nějaká akce na iCe vyžádala
dokumentaci. Boss Marathon však ano. Jeho finální část - bitva
s bossem Bahamut <The Wiper> byla natočena v podání Switch
a Lonewolfa a také i pěkně zpracována do finálního videa.
Doufám, že stejně jako mě i vám se „minimovie“ líbí, a doufejme,
že brzy přibude nějaké další video z jiné epické bitvy.

Bahamut <The Wiper>

(http://www.youtube.com/watch?v=4ChQoiclYyE)

Ani v dnešním čísle nemůže chybět sekce Do naha. Jednou z prvních povinností, kterou jsme si jako
novináři dali, bylo přiblížit vám hráčům náš GM team, který se o náš server stará. V dnešním čísle tomu
nebude jinak a zpovídajícím bude náš AI developer Gregory alias Gordon. Doufám, že se dozvíte něco nového
o serveru nebo o Gregorym. Sám za sebe musím konstatovat, že dělat s ním rozhovor byla jedna radost,
protože mi vcelku rychle odpovídal a hlavně se nebál rozepsat. Takže na mně víceméně bylo jen ho
usměrňovat, aby ve svém vypravování zahrnul všechny, nebo alespoň většinu částí, které by mohly hráče
zajímat. A teď už se přesuňme k samotnému rozhovoru.

GM Gregory
Amaunet: Ahoj Gregory, tak tento
týden padl rozhovor pro iCe noviny na
tebe, těšíš se?
Gregory: Ahoj. Nevím, jestli se mám
těšit nebo bát.
Amaunet: Musím přiznat, že já se
nemohl dočkat, až vyzpovídám toho,
jenž nám opravuje AI bossů a hlavně
spelly. Takže začněme. Nejprve nám
prozraď něco málo o sobě.
Gregory: Takže mé jméno je Martin,
pocházím z města kousek od Plzně. Je

mi 16 let a jsem studentem technického lycea. Ve volném čase se věnuji tvorbě AI pro iCe, skautingu, a v mém
věku samozřejmě i poletování venku s kamarády (a kamarádkami).
Amaunet: Jak jsi již zmínil, volný čas trávíš na iCe, co všechno máš na starosti? A jak si se vůbec o iCe
dozvěděl?
Gregory: Začalo to jednoho červencového odpoledne roku 2006, kdy jsem se dozvěděl o tehdy nesmírně
vyspělé hře World of Warcraft od místního pařmena, který mě mimo jiné přivedl i na iCe, kde jsem zůstal až
doteď (a měnit nehodlám). Na iCe mám na starosti samozřejmě tvorbu, úpravy a opravy AI bossů, občas se
pokusím opravit nějakou tu abilitku (na to musí být nálada), sem tam nějaký quest a když je čas, tak i ingame
podpora.
Amaunet: Na serveru jsi začal tedy již před pěknou řádkou let. V součastném GM teamu patříš mezi ty herně
mladší, ale i tak už je to úctyhodná doba. Členem GM teamu si se ale nestal hned, nebo ano? Jaké byly tvoje
začátky na iCe? Na co si rád vzpomeneš? A jaká byla tvoje cesta k současné pozici v GM teamu?
Gregory: Tak začal jsem jako hráč, tehdy nezkušený a mladý rogue Greg, který byl v rámci tehdejší pravidelné
čistky neaktivních a low lvl postav smazán. Poté jsem si založil postavu Gregory, která žije dodnes. Začátky byly
celkem zmatené. Než jsem se naučil, kde co je, jak co ovládat, jak nejlíp expit, že existuje nějaký class trenér
atd. Členem GM teamu jsem se stal až koncem roku 2009, předtím jsem se jen snažil vyvíjet skripty, které byly
následně aplikované dostupným člověkem. Zhruba v listopadu 09 jsem se začal naplno věnovat AI tvorbě pro
iCe a všemu s tím spojené. Začalo to asi tak, že jsem jednoho dne napsal topic na fórum, že mám nějaké ty
znalosti s C++ a knihovnou skriptů pro Mangos a že jsem ochoten pomoci. Několik hodin nato mě ingame
kontaktoval Ragzid, se kterým jsem se domluvil na mé první práci: Eredar Twins a M'uru v SWP. Postupně jsem
dodělal SWP a začal dělat na NR dungeonech. Postupem času jsem se dopracoval až na místo, kde teď jsem:
hrdý iCe developer.
Amaunet: Hrdý, a od hráčů chtě nechtě velice uznávaný, iCe developer. V poslední době kolují na serveru
různé dohady a teorie o nových iCe developerech. Kolik je na tom pravdy? Opravdu je reálná šance, že by se
na iCe objevili další lidé s tvými nebo podobnými schopnostmi? Co všechno momentálně podstupují, aby prošli
a mohli se k tobě přidat?
Gregory: Je to pravda. V současné době komunikuji se
dvěma lidmi, kteří by měli chuť pomoci s vývojem AI. Jejich
jména zveřejňovat nebudu. Momentálně jim dávám za úkol
jako zkoušku tvořit AI nějakých bossů v instanci, kterou ještě
nemám hotovou. Pokud se alespoň jeden osvědčí, je možné,
že by se mohl ke mně přidat a vyvíjet pro iCe. Ti lidé nemají
žádné pokročilé znalosti Mangosu a jeho knihovny skriptů,
ale můžu říct, že se rychle učí, až mě to překvapilo. Naděje
je reálná a doufám, že budu moci alespoň jednoho z nich
"pasovat" na dalšího AI developera. Přeci jenom času je
stále méně a práce je ještě dost.
Amaunet: Tak tato zpráva musí potěšit snad všechny kdo
momentálně iCe noviny čtou. Když už je zmínka o hráčích,
další často kladená otázka mezi nimi je: "Kdy už konečně
bude otevřen lvl 80?" Jak to vidíš ty? Je možné splnit ten
předběžný termín, který je předurčen koncem května? Nebo
jaký reálný termín bys viděl ty?
Gregory: No k otevření level capu 80. Zbývá ještě pár věcí. Ve stručnosti jde o Oculus na normal obtížnost,
všechny HCčka krom ToC a ICC dungů, Naxx na obě obtížnosti a doladění zóny Storm Peaks. Budu se snažit co
nejdříve dodělat všechna AI v dungeonech a Naxxu, ale v žádném případě nemůžu slíbit konec května. Je
možné, že to bude dřív, je možné, že i později (snad ne). Více ti o tom říci asi nemůžu, sám nedokážu
odhadnout, kolik mi třeba takový Naxx zabere času.

Amaunet: No sám za sebe musím říct, že hráči budou spokojeni, když se ten lvl 80 otevře a na nějaký čas bude
klid, protože si všichni budou chtít doexpit všechny své postavy, kempit reputace a plnit Q a achievementy
atd. Takže bude stačit, když půjdou dungeony na normal obtížnost a HC dungy se budou postupně otevírat až
za běhu. Přeci jenom radši pomalu a s AI jako je na offiku, nebo aspoň jemu podobným, než jen mlátit tupé
creepy co maj místo lvlu lebku. Abych ale nezůstal jen u PvE, mnoho hráčů se mě ptalo, jak to bude s arénami.
Bude možnost chodit všech 5 druhů arén? Tím myslím i nové dvě, které přibyly s novým datadiskem. A plánuje
se zavedení aréna sezón?
Gregory: Co se týče arén, dvě nové nejsou implementovány v Mangosu, ale jak jsem již v jistém topicu na fóru
psal, pokusím se o jejich implementaci. Ovšem priorita je drobet menší, takže dříve než s 80kou bych to
neviděl. Dále si myslím, že je na čase zveřejnit to, na čem už nějakou tu dobu pracuji. Battleground Strand of
the Ancients. Pokud vše půjde jak má a nic mi nebude znepříjemňovat vývoj, v blízké době se tohoto
battlegroundu můžou hráči iCe dočkat. Ovšem ještě ho zdaleka nemám hotový. Arena sezóny se určitě
zavedou a půjdou postupně s PvE gearem - jako šla T4 a S1, teď půjde T7 a S5. Další sezóny půjdou opět s
otevřením dalších raidů a jejich gearu.
Amaunet: Tak to je další skvělá zpráva. Ještě bych se vrátil na chvíli k čistě tvé práci. Které AI bosse jsi dělal
nejradši? A u koho si se nejvíce navztekal, než se ti povedlo ho udělat podle tvých představ? Nebo snad
existuje i boss, u kterého se ti nepodařilo udělat to, co jsi chtěl?
Gregory: Nevím, na kterém AI jsem dělal nejradši, ale obecně mám nejradši na tom ty parádičky. Speciální
eventy, scénky, efektivní sekvence a podobně. Nejvíce jsem se navztekal bezkonkurenčně u AI pro instanci
Culling of Stratholme. Proběhlo nespočet defragmentací hlavy o stůl, několik kompletních přepsání kódu, až
pak se nakonec dostavilo efektu, jaký budou moci hráči zažít s otevřením levelcapu. Dál jsem se asi dost
vztekal u Felmysta, protože to bylo AI, na které neměl Mangos v tu dobu podporu v jádře a teď se mi to
předělávat už nechce. Každopádně jeho AI není zcela dle mých představ, stejně jako AI Kalecgose (taktéž
problém implementace spellů do jádra Mangosu). Počítám také s tím, že se ještě dost navztekám u scriptování
bossů v nových raidovkách, jejichž předloha je celkem složitá nebo se tak aspoň jeví.
Amaunet: Opusťme tedy teďka téma, co se tvé práce
týče a přejděme trochu jinam. Jaké máš vztahy s GM
teamem? Máš v něm jako AI developer hodně velkou
váhu při hlasování, když se něco důležitého
projednává? Byl jsi už někdy, když se projednávalo
určité téma, sám proti všem ostatním, protože sis stál
za svým názorem?
Gregory: Tak vztahy s GM teamem mám velice dobré.
Komunikace funguje bezvadně. Je to taková moje první
zkušenost s prací v týmu vývojářů, kde po mě někdo
práci kontroluje, má návrhy na vylepšení, má se mnou
trpělivost pracovat na konečné podobě a tak dále.
Nevím jak moc velkou váhu má můj hlas, ale řekl bych,
že nějakou ano. Sám proti všem jsem asi ani nikdy
nestál, většinou se ke mně buď někdo přidal, nebo já k
někomu. Samozřejmě ne proto, že by se mi daný
problém nechtělo řešit. Nevím, co bych ti tak ještě k
tomu řekl. Jinak se většinou shodneme na jednom směru řešení, nestává se, že by byl někdo výrazně "na
druhé straně".
Amaunet: Teď už přejdeme k nějakým těm osobnějším věcem. Na začátku jsi napsal, že rád poletuješ venku s
kamarádkami. Jsi tedy, když použiju moderní FB verzi, In relationship?
Gregory: Bohužel nejsem, štěstí mi úlovek nedopřálo.

Amaunet: No jednou to přijít musí! Nikdy nevíš. Prozraď mi. Kdyby ses měl označit jedním slovem kladným a
jedním slovem záporným, které by vyjadřovalo nějakou tvoji vlastnost. Která slova se k tobě nejvíce hodí?
Gregory: Sebehodnocení nikdy nebyla moje silná stránka. Kladné slovo ti nepovím, každý si na mě najde to
svoje, ale záporné by pro mě byla asi lenost. Občas to dá hodně přemlouvání, než se konečně k něčemu
doberu (myšleno v reálném světě mimo PC). Dávám samozřejmě přednost práci na PC nežli mytí nádobí.
Amaunet: No moje řeč, taky radši dělám něco na PC, než myju nádobí. Jaké další věci krom toho poletování s
přáteli a AI tvorbou děláš ještě rád? Respektive co dalšího krom PC dokáže udržet tvoji pozornost na několik
hodin? A děláš nějaký sport? Ať už na nějaké profesionální úrovni, nebo jen ve volném čase jako koníček.
Gregory: Krom poletování s kamarády mi hodně času sežere škola. O prázdninách se věnuji spíše tomu
poletování venku, sezení u PC a podobně. Sport nedělám žádný na profesionální úrovni, ale občas si jdeme
zahrát například fotbal (samozřejmě takovou "street" verzi s improvizovanými bránami, fauly kdy jen to jde a
míčem, který ani nestojí za řeč), bowling a to je asi tak všechno. Mou pozornost dokáže udržet více věcí. Dobrý
film / seriál, pobyt v přírodě, a tak dále. Mimo jiné se věnuji i skautingu.
Amaunet: Blížíme se pomalu do finále. Už jen poslední dvě otázečky. Kdyby si měl pravomoc změnit úplně
jakoukoliv věc na serveru, co by to bylo?
Gregory: Zapeklitá otázka. Dříve, když jsem ještě neměl tolik zkušeností, jsem myslel, že by bylo pro hráče
lepší, kdyby server jel na známém funkčnějším klonu Mangosu a to TrinityCore. S časem jsem změnil názor a
to celkem rapidně. Co bych změnil teď, to vůbec nevím. Samozřejmě bych byl radši, kdyby na serveru hrálo
více lidí, aby se hráči chovali přátelštěji a tak, ale to mohu ovlivnit jen částečně, a to právě pokračováním v mé
práci.
Amaunet: Čas tedy na poslední ani ne snad otázku jako spíše formalitu. Chtěl by jsi něco vzkázat všem iCe
ONLINE hráčům?
Gregory: Snad jen to, aby měli dostatek trpělivosti s čekáním na 80ku, aby byli poctiví a všechny tyhle kladné
věci. Taky bych jim chtěl do budoucna popřát hodně štěstí s progressem nových instancí a PvPčkařům hodně
honorable kills. Nechť někdo moje výtvory ocení.
Amaunet: Tak jo. To by asi bylo vše. Myslím, že jsi nám řekl opravdu mnoho nových věcí ať už o sobě nebo o
serveru. Já ti děkuju, že sis našel čas na rozhovor (a že ho nebylo zrovna málo) a přeju ti, aby ti práce, kterou
budeš v budoucnu nadále vykonávat ať už na serveru nebo v real životě šla lehounce a podle tvých představ.
Děkuji za rozhovor a pro dnešek se s tebou loučím.
Gregory: I já děkuji, přeji hezký zbytek večera.

iCe Investigate Reporter
Doufám, že jste se zase něco nového dozvěděli
a v příštím čísle se opět můžete těšit na další rozhovor.
Koho však budeme zpovídat? I to můžete ovlivnit vy!
Stačí jen na fóru nebo ve hře whispem nám
redaktorům napsat koho byste rádi v novinách a ten,
kdo bude mít nejvíce hlasů a zároveň ještě nebyl
vyzpovídán, může přijít na řadu.

(Amaunet, Mage Tower, Stormwind, 10.5.2010)

