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P.e. 3000 előtt a kyr 
menekültáradatot mindössze egy alig 
pár száz lelket számláló kis falu állt a 
mai Ordan helyén 

P.e. 3000 körül indul meg a 
menekültek igazi áradata és sorra 
alapítják városaikat  

P.e. 3070: Hakkary kyr alapítása 
P.e. 2975: Ordan városának kyr 

megalapítása 
P.e. 2968: a Godorai Birodalom 

megalakulása, amelynek Ordan is része 
P.e. 2866: Taliara kyr alapítása 
P.e. 2800 tájt már északról jött 

törpék lakják a "roxeni" domb mélyét és 
építenek sziklamonumentumot a 
magaslatra 

P.e. 2721: Preguilon kyr alapítása 
P.e. 2552: Ghiessil városának kyr 

alapítása 
P.e. 2500 tájékán egy őrült törpe 

mágus által elszabadított 
démonfejedelem sújtja átokkal a 
"roxeni" domb törpéit, akik elzárkóztak 
a külvilágtól és a Törött Fejsze Népévé 
váltak 

P.e. 2480-ra a Gályák-tengerének 
partjára is eljutnak a kyrek és városokat 
hoznak létre 

P.e. 2410-ben az Új Ösvénynek 
nevezett folyó vonzáskörzetének kyr 
városai (10-15 db) létrehozzák a Kie-
Lyron Szövetséget 

P.e. 2320-re a belviszályok miatt 
felbomlik a Kie-Lyron Szövetség, csak a 
tengeröböl menti hat kyr város képes új 
érdekszövetségre lépni (2300-ra már Hat 
Város Szövetségeként ismert) 
 

P.e. 2200 tájt a Keskeny-puszta 
nomád túlnépesedése miatt több törzs 
veszi északnak az irányt és 1900-ra 
több hullámban veszik birtokba a 
Kráni-hegység nyugati nyúlványait 
egészen a mai Madew határáig, 
ragannak nevezve magukat 

P.e. 2179: Luvarthan kyr (a mai 
Artha) alapítása 

P.e. 2000: Gargol városának 
alapítása 

P.e. 1941: Lein városának 
megalapítása 

P.e. 1830: Temoran kyr alapítása 
P.e. 1818-ban az ordaniak által 

felfedezett majd népszerűvé tett 
godorai fürdőhely, Dayrak alapítása 

P.e. 1500 és 1450 között 
Temoran ifjú uralkodója, I. Nagy 
Liantyr birodalma határait északnak 
egészen a Kie-Lyronig tolja, sőt 
tengerpartot is szerez, viszont ereje 
teljében éri a halál és állama széthullik 

P.e. 1372-ben tengeri haramiák 
veszik birtokba a Gályák-tengerébe 
nyúló földnyelv végét és létrehozzák 
Rymilo kalózparadicsomát 

P.e. 1355-886: az Oázis 
Háborúban Taliara harcai a Kie-
Lyronon túli területekért. A végére 
sikerrel jár és meghódítja Zaib Hafrát, 
de elveszti Kotariát 

P.e. 1258: Garamondia első 
említése, mint a dzsad államok 
fafuvarozója 
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P.e. 1160-1120: a Hat Város Szövetsége 
felszámolja a rymiloi kalózfejedelemséget és 
stabilizálja tengeri hatalmát 

P.e. 1084: az első település megalapulása a 
"roxeni" domb körül, aminek a neve mára feledésbe 
merült 

P.e. 1050-re a Hat Város Szövetsége 
kiterjeszti hatalmát a Hain folyó menti 5 városra is, 
nyelvük már az úgynevezett kermerán és fakó hajú 
lakosaik szeme már sötétre vált, Khiddón 
Szövetségként válnak ismerté, és egyesült flottájuk 
uralja a tengert 

P.e. 967: az Oázis Háborúba belefáradt 
katonák egy része fellázad és megalapítják a 
független Kotaria-t 

P.e. 950 tájt Ordanban Sogron hite lassan 
kiemelkedik, és ideológiai nyomást kezd gyakorolni 
déli szomszédaira 

P.e. 920 és 870 között Temoran öreg 
uralkodója, I. Berentyr kihasználva a khiddóni 
belviszályokat 3 Hain-menti városállamot is csatol 
birodalmához, ugyan délre nagyobb területeket és 
partot szerez, de a Kie-Lyronig nem ér el az akkor 
már császárrá koronázott uralkodó szövetségi 
rendszere 

- I. Berentyr halála után még kb. 840-ig 
összetartanak a szövetségesek, ekkor tér vissza a 3 
Hain-menti város a Khiddón Szövetségbe, de csak 
700-ra zsugorodik vissza Temoran területe a 900-as 
állapotra 

P.e. 912: Larom városának megalapítása 
P.e. 893: Hakkary újabb területet szerez és 

telepesi megalapítják Vaniir városát 
P.e. 796: Embress kikötőjének alapítása 
P.e. 720 tájt az erioni özönvíz (P.e. 744) 

hatására a godorai helytartó figyelme a déli 
karavánutak, közelebbről a Khiddón Szövetség felé 
fordult 

P.e. 710-640: a khiddóni-godorai erők harca a 
későbbi Mezrud területén a sivatagi rablóvezérekkel 
a karavánpihenők létesítéséért és az útvonal 
biztosításáért 

P.e. 690: megszületik Godora hivatalos 
kereskedelmi kontraktusa Khiddón fejedelmeivel 

P.e. 500 és 450 között a kyr vér tisztaságát 
hirdető eszmék válnak uralkodóvá a Kie-Lyron 
mentén, sőt Temoranban is, de amilyen gyorsan 
elterjedt olyan hirtelen ért véget a mozgalom  

P.e. 459: a kyr etnikai tisztogatás miatt 
elvándorlók egy nagyobb csoportja megalapítja 
Dugorát 

P.e. 441: a 10 hónapos quasseli mustra, 
melynek során nem sikerül a khiddóniak terve, 
miszerint egyesítik uralkodóházaikat az erioni 
dinasztiákkal 

P.e. 437-373: egy gonosz varázshasználó 
rémuralma Laromban, aki elpusztította Roxen 
és Qunzais helyén akkoriban álló településeket 

- P.e. 432: a "roxeni" domb körüli várost 
élőhalott horda teszi a földdel egyenlővé, de a 
"Kastélyt" nem bántják 

- P.e. 373: három hős érkezett Larom 
városába, akik egy szál magukban elüldözték az 
akkori gonosz uralkodót és lerakták a mai kis 
helyi paradicsomnak az alapjait 

P.e. 400-ra a kyr hit uralma is megtörik 
az utódállamokban és Új-Kyria eszméje is 
utópiává silányul 

P.e. 215: több vulkán is kitör Kotariában 
és sodorja a pusztulás szélére az országot, ez a 
Háromszáz Éves Háború nyitóakkordja 

P.e. 215-P.sz. 85: Taliara kirobbantja a 
Háromszáz Éves Háborút a Kie-Lyron 
hajózható szakaszaiért, de mind Kotaria, mind 
Preguilon népe sikeresen védekezik, így az 
elhúzódó csatározás nem jár területi változással  

P.e. 54: Muron városának megalapítása 
P.e. 30-P.sz. 0: két nagyobb, és 

számtalan kisebb nomád betörés zavarja meg a 
Kráni régió déli területén élőket, a 
lakóhelyükről elüldözött ragan családok az 
északi irányba menekültek 

 
P.sz. 4: Daub városának alapítása 
P.sz. 75: Roxen megalapítása 
P.sz. 120-ra lezárul az erioni újjáépítés 

végső szakasza így a Khiddón Szövetség 
fejedelmei se támogatják tovább távoli 
rokonaikat, le is kötik őket a Gályák-tengeri 
küzdelmek az ellan hajósnéppel 

P.sz. 127: El Hiszra dzsad alapítása 
P.sz. 144: godorai támogatással 

megalapul Mezrud, de sokáig nem tud a Kie-
Lyron túlpartjára terjeszkedni 

P.sz. 164: a közel 200 éve tartó erioni 
dinasztiaháború záróakkordjaként a herguli 
csatában az erioni kalandor sereg legyőzi a 
khiddóniakat, a békeszerződés szerint feladták 
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a Kie-Lyron északi szakaszát és egészen a 
900-as évekig fizették Godorának a 
barátságadót Canaia császári városának 
birtoklásáért 

P.sz. 182: Dayrak alapításának 2000. 
ünnepén szörnyű átok súlyt le a 
fürdővárosra, ami teljesen elnéptelenedik 

P.sz. 211-re fáradságos munkával 
sikerül a muroniai rabszolgáknak lecsapolni 
a dornochi lápokat és lassan Dazakke is 
várossá szerveződik 

P.sz. 230: a hírhedt mezrudi 
mészárszék, ahol száz embert nyúztak meg 
élve egy nap alatt 

P.sz. 320: az Alapító (Havas Fenyő) 
hírhedt tevékenysége a ragan területeken 

P.sz. 500-ra gombamód elterjednek a 
pyarronita istenek templomai a 
Városállamokban 

P.sz. 506: a tengerparti Hat Város 
kilép a Khiddón Szövetségből, 
államvallássá teszi a Pantheont és 
csatlakozik Pyarron szövetségeseihez 

P.sz. 560: a madibeli Ikromu rövid 
diadalútjának kezdete a raganok lakta 
vidéken 

P.sz. 640-től dzsadok építenek ki 
kereskedelmi kapcsolatot az északi ragan 
falvakkal 

P.sz. 700-ra körvonalazódik egy 
állandó útvonal a Kráni régió északi 
területein, amelyet a Fű útja közvetlen 
elődjének tekinthetünk 

P.sz. 720-ra a Kráni régió északi 
ragan falvaiban lerakatokat hoztak létre, 
aminek felügyeletét egy dzsad kolónia, 
őrzését pedig ragan harcosok látták el 

P.sz. 847: a nagy daubi járvány 
hatására Lewgenau a városiasodás útjára lép 

P.sz. 912-1220: a khiddóni belháború 
P.sz. 967-969: a luvarthani 

démonjárás 
P.sz. 1024: a Godorai Birodalom 

darabokra esik szét, a kegyelemdöfést a két 
waganda betörés (1019; 1024) adta meg, 
amiket közvetve a khiddóniak támogattak 

P.sz. 1054: Madi falu Madew 
városává fejlődik 

P.sz. 1136: ordani támogatással újraalapul 
Dayrak, de mérföldekre a régi, átkozott romjaitól 

P.sz. 1217: Sogron hite válik egyeduralkodóvá 
Ordanban és megalapul a Tűzvarázsló Rend, amiért 
sokan kénytelenek elhagyni a várost 

P.sz. 1220-ra a Khiddón Szövetség maradék 
területén egy állam emelkedik ki a káoszból, Aior 
Panthalyss (Szikkadtföld), alapítója a ghiessili 
Urtham család 

P.sz. 1240: Serumik Bomar, Mezrud 
leghíresebb költőjének, halála, akinek sziklasírjához 
pont 1240 lépcsőfok visz fel 

P.sz. 1243: Lewgenau szorosabbra fűzi 
kapcsolatait az Államközösséggel 

P.sz. 1250 és 1280 között zajlik az ordani 
renegátüldözés Kotariában 

P.sz. 1261: az I. Nomádjáráskor (P.sz. 1239) 
átállt Istu fejedelem megalapítja Isturnát, Lewgenau 
szomszédságában és törzsével együtt pyarroni hitre 
tér 

P.sz. 1200-as és 1600-as évek között rengeteg 
új település jön létre a Kráni régióban. Családok, 
kolóniák, sőt egész falvak érkeznek a világ minden 
tájáról. A Pyarroni Államszövetség egyre másra 
építette a lovagvárakat, kolostorokat a környéken, 
sőt egész államokat hozott létre, hogy szemmel 
tarthassa Krán határvidékét. 

P.sz. 1421: Vaniir ordani segítséggel elválik 
Hakkarytól 

P.sz. 1523: Akdaur pyarroni alapítása 
P.sz. 1550-re Isturna bekebelez 3 tengerparti 

kereskedőváros (pl.: Embress) alkotta kisállamot 
P.sz. 1601: Hidimor Királyság létrejötte 
P.sz. 1648: Guimitar megalakulása 
P.sz. 1772-1778: a dazakkei rabszolgalázadás, 

aminek eredményeként létrejön a független Dornoch 
P.sz. 1800-tól 2200-as évek végéig Hakkary 

ordani befolyás alá kerül 
P.sz. 2084-2086: az Urtham uralkodóház 

kihalásával belháborúba süllyed Szikkadtföld 
P.sz. 2087: Szikkadtföld két királyságra esik 

szét, Thulor-ra és Mawermal-ra 
P.sz. 2100-as évek folyamán Pyarron által 

támogatott vallásháborúk törnek ki az ordani 
befolyás alatt lévő városállamokban (pl.: Hakkary, 
Vaniir) 

P.sz. 2113: felkeléshullám söpör végig Thulor 
Királyságán 

P.sz. 2114-2121: a Darym-pusztáról ide 
vetődő shalur nomád törzs leigázza a meggyengült 
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Thulor Királyságot és megalapítja a Shalur 
Kánságot, amely már a kezdetektől harcban állt a 
Mawermal Királysággal 

P.sz. 2134: Hakkary Krad-temploma egy 
pusztító tűzvészben nem pusztult el, míg a város 
valamennyi temploma a lángok martalékává vált. A 
templom falai kívül-belül feketére változtak de 
károsodást nem szenvedett. A Fekete Templom lett a 
függetlenségi törekvések szimbóluma. 

P.sz. 2256: a Guimitar Királyság egy 
száműzött nemesi családja megalapítja Kerdand-ot 

P.sz. 2320 környékén pyarroni hittérítők 
jelennek meg a Shalur Kánságban 

P.sz. 2355-2368: Pyarron kirobbantja a 
Kegyetlen Háborút a Shalur Kánság ellen, aminek 
során elszabadul egy démonúr és káoszba taszítja 
Mawermalt is, elűzésével lezárul a háború 

- P.sz. 2369: a két ország számtalan 
városállamra hullik szét és az északnak vándorló 
shalur nép maradéka a Hatreggas-hegység nyugati 
lábánál rejtőzik el 

P.sz. 2438: az akdauri Krad lovagok sikerrel 
megszerzik a Birodalmi Emlékezet egyik példányát 

P.sz. 2539: az isturnai pogánylázadás, amit 
hamar le is vernek 

P.sz. 2546: Hakkary állama hivatalosan is 
pyarroni hitre tér 

P.sz. 2895: a vaniiri lázadás kitörése, az 
ezrednagyok uralmának és a közel 300 éves 
háborúság kezdete Ordannal 

P.sz. 2968: Lein és Artha városállamok 
vezetésével megalapul a kezdetben öttagú Új Idők 
Szövetsége 

P.sz. 2975-re az Új Idők Szövetsége 
olyannyira megszilárdul, hogy magja Khiddón 
Hercegség néven, Lein fővárossal függetlené válik 
és maga a szövetség fel is bomlik 

P.sz. 3013: El Hiszra és Muronia házasság 
révén Kenemává egyesül 

P.sz. 3033: az arthai démonidézés keltette 
belviszályt a Pyarroni Inkvizíció hamar rendezi  

P.sz. 3035: Qunzais városának megalapítása 
és a híres Hókatedrális építésének kezdete 

P.sz. 3170: az isturnai uralkodóház főágának 
kihalása, kormányzó veszi át az ország vezetését 

P.sz. 3175: az isturnai kormányzó szövetséget 
köt Lewgenau uralkodójával a Darym-pusztából elő-
előtörő nomádok ellen 

P.sz. 3187: a vaniiri-ordani háború 
lezárásaként meghúzzák a Vörös Vonalat 

P.sz. 3257: Lewgenau nehézvértes serege 
bevonul Isturnába és Lewgenau uralkodóját 
Isturna királyává koronázzák 

P.sz. 3270-es években az I. Gorviki 
Szent Háború hatására sok dzsad család települ 
át a Városállamok területére, magukkal hozva 
egy új ajzószert is, ami hamar megtalálja az utat 
Krán felé és létrejön a Fű útja, a későbbi 
gorviki hadjáratok már nincsenek igazán 
kihatással a Városállamok területére 

P.sz. 3396: Kenema bekebelezi 
Garamondia területét 

P.sz. 3425: a vaniiri gyújtogatás, amely a 
visszájára fordul és majdnem elpusztul a város 
déli fele 

P.sz. 3595: Krad-lovagok szabadítják ki 
Igrain Revalt Kránból 

P.sz. 3590-3592: Mogorva Chei ilanori 
honfoglalói vonulnak át a Városállamok 
vidékein, hol békével, hol harcok árán keresik 
új hazájukat 

P.sz. 3606-3609: Qunzais lázadása, 
Khiddón hercegének zsarnoki uralma ellen 
sikerrel zárult  

- P.sz. 3610: a Khiddóni Bulla kiadása a 
zsarnokság végét jelentette a hercegségben 

P.sz. 3663: a kenemai földrengés 
P.sz. 3673-3689: a Dúlás kezdeti 

szakaszában a kráni seregek lerohanják a Kráni 
régió területét és sorra esnek el az ottani 
erősségek, semmisülnek meg falvak, de a 
hordák nem tudják tartósan megvetni lábukat, 
így P.sz. 3685-re visszaáll a régi rend a Fekete 
Határ mentén, bár az újjáépítés még évtizedekig 
elhúzódik  

P.sz. 3682-3684: a quessertholi Marten 
vezette Gilron Szent Kalapácsa szekta lecsap a 
Városállamokban, de a Pyarroni Inkvizíció 
kegyetlenül leszámol az eretnekekkel  

P.sz. 3685: Airun al Marem vallásháborút 
hirdet a Pyarroni Papi Szék ellen és 
megkezdődnek a harcok a Városállamok 
területén 

P.sz. 3690: a Sötét Együttállás éve 
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