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Kotaria vázlatos történelme

Pe. 695 - Khiddóni tőkéből
felépítik Rákászvárat. A teljesen kő
vár a kereskedelmi út felügyeletét
szolgálja.
Pe. 679-675 - A Favágó
hadjárat. A Khiddóni vezetésű,
jelentős kotariai támogatást kapó
hadjárat főként a favágók, útépítők- és
felújítók
biztosítását
végezte.
Eredményeként Khiddóntól-Ordanig
tiszta, járható, zömében kő út,
valamint
számos
pihenőés
menedékház épült. A Movorur Ház
első megjelenése.

Pe. 967 – A Pe. 1355 óta tartó
Oázis Háborúban megfáradt taliarai
katonák, az Öt Vezér Szövetségének
vezetésével fellázadnak, és megalapítják
Kotariát.
A
kezdetben
taliarai
tartományhoz
jelentős
területeket
csatolnak. Taliara bosszúra készül, ám a
meggyengült ország nem engedhet meg
magának egy újabb frontot, Zaib Hafra
megszerzése
pedig
kárpótolja
a
veszteségekért.
Pe. 710 - A kiépülő khiddónigodorai
kereskedelmi
kapcsolatok
eredményeként
erős
és
biztos
kereskedelmi útvonal épül ki a KieLyron mentén, ami Kotariát is
keresztezi. Hol szép szóval, hol erővel,
de megkezdődik a kereskedelmi útvonal
biztonságossá tétele.

Pe. 672 - Khiddóni tőkéből
felépítik Hajnalvárat. A teljesen kő vár
a kereskedelmi út felügyeletét
szolgálja.
Pe. 668-662 - A Tíz Város
háborúja. A Khiddóni ösztönzésű,
főleg kotariai és taliarai csapatokból
álló déli, és a godorai és ordani északi
szárny védelme és jelenléte alatt tíz
város épül a Kie-Lyron mentén, a
sivatagi rablótörzsek kiszorulnak a
kereskedelmi útvonalról.
Pe. 644-643 - A Keselyűháború.
A kereskedelmi útvonalat és városokat
fenyegető,
harci
keselyűket
is
alkalmazó Rah'maya törzs elleni
hadjárat, jelentős kotariai és ordani
részvétellel. A hadjárat a dzsad törzs
pusztulásával ér véget. A Karrily Ház
eredeteként tartja számon.
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Pe. 440 - A Lunír Sellő halála. Khiddóni
ügynökök megakadályoznak minden eseményt, ami
késleltetheti a godorai helytartó „Quasseli
mustráját”. A kotariaiak házassági terve összeomlik,
az incidens a Khiddóni-kotariai kapcsolatok
megromlásához
vezet.
A
Brogaron
Ház
eredeztetésének ideje.

Psz. 81 - A Kísértetkövetség. Egy ordani
feketeláng vezetésével preguiloni-kotariai
szövetségről tárgyalnak, így a két oldalról
fenyegetett Taliara feladni kényszerül terveit.
Ordan viszont mindkét fél számára előírja az
eredeti határok megtartását. Ezért Taliara a
későbbiekben csak kelet felé tapogatózik és a
hamedi kereskedelmi útra, a majdani Tevék
útjára összpontosít.

Pe. 215 - Több vulkán is minden előjel nélkül
kitör Kotariában, - állítólag nem véletlenül - a
pusztítás óriási. Kiváló alkalom nyílik Taliara
számára, hogy megtámadja északi szomszédját. A
Háromszáz éves háború kezdete.

Psz. I. század - A Déli városállamok
területén terjed a pyarroni hit. Kotariában is
sokan fordulnak kíváncsian a délről érkezett
kóborlovagok
és
hittérítők
barátságos,
emberközeli vallása felé.

Pe. 211 - Kotaria városa Taliara kezére kerül.
Pe. 198 - Kotaria elfogadja Ordan segítségét,
Viharváró kolostorerődjének felépülése.

Psz.
XI.
század
Kotariában
megjelennek a dzsad kereskedők. Lerakatok
létesülnek, kereskedő-falvak alakulnak.

Pe. 193 - Parázsszem kolostorerődjének
felépülése.

Psz. V. század - Pyarroni templomok
terjedése a Déli Városállamokban. Kotaria
területén is több templomot építenek.

Pe. 190 - Ordani segítséggel átszervezik az
ország vezetését, a dictorok (kormányzó-seregnagy)
uralmának bevezetése. Kotaria első dictora I. Zaggar
„Alapító” Dramodan. A legenda szerint a vezért
kígyóhúzással választották: a négy mérgeskígyót
húzó vezér közül kettő is belehalt a méregbe. A
Dramodan Ház történetének kezdete.
Pe. 176
felépülése.

-

Kékfüst

Psz. VII. század - a Fű útjának
kialakulása. Az észak-déli kereskedelem utána
a
kelet-nyugati
irányú
karavánok
mindennapossá válásával megkezdődött - és
ellenőrizhetetlenné vált - a Fű szállítása
Sobirából Kránba.

kolostorerődjének

Psz. XIII. század - A Psz. 1217-es ordani
tűzvarázsló hatalomátvétel után Ordanra sokkal
erőszakosabb politika kezd jellemzővé válni.
Kotariában is renegátüldözés kezdődik.

Pe. 158 - Kotaria városának visszafoglalása.
Pe. 154
felépülése.
Pe. 122
felépülése.

-

Lávafüst

kolostorerődjének

Koromfaló

kolostorerődjének
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Psz. 1243 - Újabb renegátüldözés
kezdődik Kotariában, ezúttal már pyarroni
templomrombolásokra is sor kerül. A háttérben
Ordan és Pyarron feszül egymásnak… Az
üldöztetés hatására - bár sok embert veszít megerősödik a Lángoló Szív testvériség.

Pe. 115 - A Perlatai csata. Az ordaniakkal
megerősített kotar sereg tönkreveri Taliara északi
hadait.
Pe. 114 - A Perlatai - vagy Máglyaegyezmény
aláírása. A hatalmas fa emelvényen helyet foglaló
követségek alatt meggyújtották a máglyát, mondván,
ennyi idő van az egyezkedésre. A taliarai követ
kényszerűen fejet hajtott a Kotariai-ordani
diplomaták előtt, és Taliara letett északi hódítási
terveiről. A máglyáról mindenki épségben
szabadult… A diadalittas kotariai vezéreket az
ordani diplomaták hűtik le, Kotaria számára véget
ért a Háromszáz éves háború.

Psz. 1366 - A Hiebisi háború kezdete
Mezruddal. I. „Hódító” Lassar ordani
támogatással háborút indít északi szomszédja
ellen a felfejlődő Hiebis kereskedővárosának
megszerzéséért. (A lassan kiépülő Tevék útja itt
csatlakozik a Vörös útba, rohamos fejlődést
biztosítva Hiebisnek) Támogatására számtalan
ordani érkezik Kotariába. A Gway'rín Ház
megtelepedése.
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Psz. 1367 - Hiebis városának kotariai
megszállása.

Takran nem tehet mást, leveri a lázadást. Kotariában
büntetőmáglyák sorát állítják fel.

Psz. 1368
visszafoglalása.

Psz. 2545 - A paptanács feloszlatása. A dictori
székbe ülő I. „Arany” Gromun feloszlatja a
paptanácsot.
A rendeletet
politikailag
jól
előkészítette, így Ordan nem tett semmit ellene. A
Dreina hitére tért uralkodót a háttérből maga Pyarron
támogatja.

Psz.
Kotariában.

1369

-

Hiebis
-

mezrudi

Dzsad-üldözés

Psz. 1370 - Hiebisi csata. Az erőre
kapó kotariai sereg vereséget szenved
Mezrud kalandozók és pyarroni papok
támogatta seregétől. Kotaria feladja hódítási
terveit.

Psz. 2586 - A Krommotani vallási rendelet.
Eszerint Kotariában bárki bármilyen vallást
szabadon gyakorolhat, kivéve azokat, amelyek a
Pyarroni Paktum tiltása ellenére emberáldozatra
tanítanak.

Psz. 1372 - Darrey-i békeegyezmény.
Mezrud és Kotaria lezárja háborúját, ám
Darrey Kotaria kezén marad. A Hiebisi
háború vége.

Psz. 2598 - A Kotariai Azúr templom
felépülése. Tíz évvel a Draina-kegyelt I. Gromun
halála után elkészül a kék ablakairól elnevezett
impozáns Dreina-templom Kotaria városában.

Psz. 1402 - A lávatestvérek
lovagrendjének megalapítása. A különös
könnyű-lovagok
nagymestere
Kotaria
mindenkori dictora.

Psz. 2655 - A Szentségtelen frigy. II.
„Szerelmes” Gromun Gadvor dictor (kormányzóseregnagy) sikerrel szöktet meg egyet a Tűzkobra
Fehér Asszonyai közül. Nőül veszi a meseszép, kyr
vérű leányt, ám a legendás üldözés végén a
feldühödött
ordaniak
egész
udvarházát
elhamvasztják. A Tűzviharból azonban sértetlenül
lép elő a Sogronnak kegyes pár (egyesek szerint
kalandozók, mások szerint renegát tűzvarázslók
segítették őket…) és Ordan nem mer többé ellenük
tenni. A Gadvor Ház eredete.

Psz. XVIII. század - Teljesen kiépül
a Hakkary-i út.
Psz. 2496 - A paptanácsok bevezetése
Kotariában, az ordani befolyás erősödése.
Ordan
véget
vet
a
dictorok
egyeduralmának, minden uralkodó a
paptanáccsal - tagja az anyrea-Sogroney
(Sogron kotariai főpapja) mellett öt
tartomány pap-küldötte és az öt tartomány
Docratora is.

Psz. 2656 - Ordan kivonul a Kotariai
politikából. A Sogron kegyeltjeként tetszelgő II.
Gromun ügyesen egyezkedik velük, így bizonyos
feltételekkel kilépnek az egyébként is függetlenedő
Kotaria vezetéséből.

Psz. XXVI. század - A szoros ordani
gyeplő alól mind többen akarnak kibújni,
Kotariában egyre többen veszik fel a
pyarroni hitet. Több templom épül; bár
ordan és a paptanács nehezíti dolgukat,
nyíltan már nem léphetnek fel ellenük.

Psz. 2657 - A Vaniir-i diktátum. Kotaria - a
békéért cserébe és Sogron áldása alatt - számos
előjogot biztosít Ordan követeinek és papjainak az
ország területén. A kolostorerődök afféle ordaniszigetként léteznek tovább. Törvényileg tiltják a
„tüzek mágiájának használatát” minden nem Ordanirendből való számára.

Psz. 2387 - Keselyűfészek várának
felépülése.
Megerősödik
az
ország
északnyugati védelme is.
Psz. 2537-2539 - Ordan ellenes
lázadás Kotariában. A harcokban elesik a
Lávafüst kolostorerőd (Psz. 2538), papjait
felkoncolják. A vonakodó uralkodó (II.
„Lázadó” Lassar, aki hallgatólag támogatja
a lázadást, balesetet szenved (füstmérgezést
kap palotájában), utóda, II. „Véreskezű”

Psz. 2811 - A Kotariai kereskedőrendelet. III.
Lassar, aki dzsadokkal való szimpatizálásáért és
sobirai feleségéért a „Füstös” melléknevet kapta,
dictori adó megfizetése mellett szabad be-és átjárást
biztosít minden kereskedő számára Kotariában és
bármelyik városában. A különleges státuszú adó
kizárólag a dictort illeti, az áru és tulajdon
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háború alatt, Pe. 190-ben bevezették a dictorok
(kormányzó-seregnagy) uralmát. A háború
nehézségei és az ordaniak támogatása is kellett
hozzá, hogy a legerősebb - pontosabban így
azzá váló - seregnagy, Zaggar Dramodan, aki
később I. „Alapító” Zaggarként lett ismert,
elsőként vált teljhatalmú dictorrá, kiszoríthatta
társait a hatalomból.

Psz. 3048 - A kotariai királyégetés. II.
„Feledékeny” Kargamul dictor nem állta ki a Vaniiri diktátumban elfogadott Sogron-ítéletet, és az
ordani előjogokat megsértő rendelete miatt hamuvá
égett az ordani követ előtt. Az eset máig
figyelmeztetésként szolgál, hogy bár Ordan
lemondott Kotaria irányításáról, kiharcolt jogaihoz
továbbra is ragaszkodik.

I. „Alapító” Zaggar Dramodan
(Pe.?/190-138)
A kotariát alapító Öt vezér egyikének
leszármazottja, az országot irányító Quintiros
(ötök tanácsa) tagja. Az ordaniak javaslatára a
Háromszáz éves háború alatt, a legendás
kígyóhúzással választották az ország első
teljhatalmú vezetőjévé, ő lett az első dictor
(kormányzó-seregnagy). Bár a mérgeskígyók
okozta sérülésekbe csupán két vezér halt bele
közvetlenül, a legenda egy harmadik halálát végleges legyöngülését és utód nélkül
maradását - is a kígyókhoz köti, ezért ábrázol a
Dramodan Ház címere három kígyót.
Zaggar egyértelműen támogatta Ordan
kotariai törekvéseit, uralma alatt két
kolostorerőd is épült a megelőző kettő, és a
majdani még egy mellé - mind ordani uralom
alatt. A háború végét jelentő Perlatai csatát
(Pe.115) már fia, az I. Brawarun dit Dramodan
vívja meg.

Psz. 3207 - A kotariai Farkasháború kezdete.
A Lohyar völgyében megjelenő Mogorva orkok
fenyegetik Kotariát.
Psz. 3211 - Farkasfogó várának felépülése.
Psz. 3216 - A Farkasháború vége, az orkok
sorozatos támadásai abbamaradnak. A kotariai
hegyivadászok legendássá válásának időszaka.
Psz. 3591 - Kotaria átengedi Mogorva Chei
dél felé vonuló seregét. Az ilarok felépítik a
Csikóhidat a Loyliren, ami a kalandozó-uralkodó
kívánságának megfelelően azóta is teljesen szabad
és vámmentes bárki számára.
Psz. 3676 - II. „Hithű” Kalador Gadvor
meghirdeti a Szent hadjáratot a Dúlástól
szorongatott Pyarron megsegítésére.
Psz. 3678 - A kettős kormányzóság kezdete. A
távollévő kormányzó-seregnagy helyét unokaöccse,
III. „Bitorló” Kargamul veszi át.
Psz. 3680 - a Szent hadjáratból megtérő II.
Kalador visszafoglalja a dictori széket, a bitorló
máglyán végzi. A kettős kormányzóság vége.
Psz. 3686 - III. Alzeris személyesen tesz
ígéretet Alex con Arvioninak egy Darton-templom
felépítésének támogatására Kotariában.

Jelentősebb kotar uralkodók
Kotariában alapításakor a fellázadt taliarai
csapatok öt egymással kiegyezett seregnagya
gyakorolta a hatalmat, ők alkották a Quintirost, az
ötök tanácsát. Tanácsukat ordani hatásra szüntették
meg, és a Taliarával folytatott Háromszáz éves
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hit felvételével akartak kibújni. II. Lassar, bár
nyíltan nem tagadta meg Sogron hitét, Psz. 2537-ben
mégis nemesei, és az Ordan ellenes lázadás élére
állt. A kolostorerődökbe zárkózó ordaniakat
ostromzár alá vették, a rákövetkező évben pedig
sikerrel foglalták el Lávafüst erődjét, melynek lakóit
egytől-egyig felkoncolták. A „Lázadó” melléknevet
megszerző uralkodó még az évben rejtélyes
füstmérgezésben hal meg saját palotájában - a
legenda szerint egész háznépével együtt, ami tán
túlzó lehet, de a krónikák is több tíz áldozatról
számolnak be.

I. „Hódító” Lassar dit Karrily
(Psz.1332/1364-1407)
A régi Keselyűháború hősének
számító Karrily Ház első jelentős
kormányzó-seregnagya. Kíváncsian fordul a
hittérítő pyarroni lovagok felé, ám inkább
csak harcmodorukat veszi át, vallásában
Sogron híve marad. Seregében viszont
lovagi egységeket állít fel, tőle erednek a
jellemzővé vált kotariai „gyaloglovagok”.
Psz. 1366-ban, szemet vetve a Háromszáz
éves háború lezárása óta fejlődő, Kotariát
kikerülő Tevék útjára - ami Taliarát és
Mezrudot köti össze a dzsad államokkal háborút kezd Mezrud ellen, a rohamosan
fejlődő Hiebis megszerzésére. Az ordani
támogatással harcoló, gyaloglovagokat is
felvonultató sereg a kezdeti sikerek után
vereséget szenved, ám az ügyesen tárgyaló
uralkodó megszerzi Darrey városát és
területeit.
Hozzá kapcsolódik a Psz. 1402-ben
létrehozott Lávatestvérek nevű lovagrend
alapítása, amelynek elő nagymestere lesz.

II. „Véreskezű” Takran dit Gway'rín
(Psz.?/2538-2545/-?)
Az Ordanból elszármazó, „nőági” Gway'rínek
első és egyetlen jelentős kormányzó-seregnagya
Kotaria élén. A hatalmat jelentős ordani
támogatással szerzi meg, noha később nem egészen
az elvárásoknak megfelelően cselekszik. Bár a
lázadást leveri és kotaria szerte büntetőmáglyákat
állíttat fel, később mégis nyomást fejt ki az ordaniak
korlátozására, azok biztonsága érdekében. A
paptanácsokat több alkalommal is sikerül minimális
ordani részvétellel megtartani, így azok lassan
értelmüket veszítették. Felesége, a déli származású,
csodaszép Ameirelly, a szóbeszéd szerint egykor
Ellana papnője volt. II. Takran - noha szerzett
mellékneve, és a történelmet felületesen ismerők
véleménye nem ezt támasztja alá - kifejezetten egy
független Kotaria érdekeit tartotta szem előtt, és
nemcsak jelentősen előkészítette az ordani
befolyásvesztést, de - több pyarroni tárgyalás után önként engedte át trónját utódjának, a Dreinakegyelt Gromun Gadvornak.

I. „Vámpír” Alzeris dit Wagrar
(Psz.?/2488-2495)
Karizmatikus, állítólag az Eriontól
északra fekfő Keleti városállamokból
elszármazott
uralkodó,
aki
ügyes
politizálással vált kotaria kormányzóseregnagyává. A megnyerő vezér több
előnyös kotariai szerződést is kötött, ám
lassan fény derült az amúgy is bohém és
különc férfi vérivó szenvedélyére. Amikor
már a helyi nemesek leányai is áldozatául
estek, noha egyértelmű bizonyítékot nem
találtak ellene, kalandozókat fogadtak fel
ellene. Rövid uralkodásának végéhez
állítólag az Inkvizítorok Szövetségének is
köze van.

I. „Arany” Gromun dit Gadvor
(Psz.?/2545-2588)
Pyarron párti, több helyen is Dreina
kegyeltjének tartott kotariai kormányzó-seregnagy.
A Lar-Dorban tanult törekvő ifjúnak maga előde,
Takran adta át a kormányzó-seregnagyi pálcát. A
kiváló politikai érzékkel megáldott uralkodó
elsimította az ordani ellentéteket, legnagyobb
érdeme pedig a halála előtt két évvel kiadott
Krommotani vallási rendelet: a több kotariai nemes
mellett ordani pecséttel is megerősített oklevél
kimondja, hogy Kotariában bárki bármilyen vallást

II. „Lázadó” Lassar Garmonn dit
Mavour (Psz.?-?-2538)
A Psz. XXVI. század forrongó
időszakának kormányzó-seregnagya. A
szoros ordani gyeplő alól sokan a pyarroni
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gyakorlatilag szabadon döntött bármiben, és
már nem Ordan érdekeit nézte. Psz. 2657-ben
Vaniir-ban végül megegyeznek, az Ordani
diktátum - nevében legalább is - gyakorlatilag
hivatalosan is átenged minden hatalmat az
elismert, Sogron által kegyelt uralkodónak,
számos előjogért cserébe. A kormányzóseregnagyok azóta
is fenntartják Sogron
kegyelmének és hitének sokszor csak
látszólagos megnyilvánulásait.

szabadon gyakorolhat, kivéve azokat, amelyek a
Pyarroni Paktum tiltása ellenére emberáldozatra
tanítanak. Még uralkodása alatt elkezdődött jelentős anyagi támogatásával - a fővárosban egy
Dreina-főtemplom építése, ami azonban csak tíz
évvel halála után, Psz. 2598-ban készült el teljesen.

II. „Vadász” Alzeris dit Gadvor
(Psz.?/2588-2601)
Kotaria kalandozó hajlamú kormányzóseregnagya. A kiváló harcos hírében álló Alzeris a
szóbeszéd szerint többször járt országán kívül, mint
benne, a szóbeszéd szerint több hasonmás is
helyettesítette, amikor kellett. Uralkodása alatt épült
fel az apja által elkezdett kotariai Azúr templom.
Kedvelte a vadászatokat, több menedékházat is
építtetett erre a célra a Gargar-hegység fenyvesei
között. Lovagjai orkölőként tisztelték, számos
szóbeszéd létezett titkos párviadalairól. A
rosszindulatúbbak szerint uralkodását sem saját
maga fejezte be.

III. „Füstös” Lassar dit Gadvor
(Psz.?/?-2811-?)
Kotaria
dzsadokkal
szimpatizáló
kormányzó-seregnagya.
Nemcsak
dzsad
feleséget vett maga mellé, de Psz. 2811-ben a
fővárosban kihirdette a kereskedőrendeletet,
mely egyrészt jelentős bevételeket hozott az
uralkodónak,
másrészt
egyszerűsítette,
megkönnyítette az átáramló kereskedelmet
Kotarián. Természetesen a szimpátia helyett
sokkal inkább a Vörös út és a zökkenőmentes
kereskedelem
hasznosságának
és
jelentőségének felismerése vezette a rendeletig
Lassart, így sikerrel ellensúlyozta a Tevék
útjának megerősödését - a Vörös út kotariai
szakaszának kárára.

II. „Szerelmes” Gromun dit Gadvor
(Psz.?/2652-2673)
Kotaria, az ordani szemekben botrányos,
országában alapító hősként tisztelt uralkodó.
Melléknevét arról örökölte, hogy szerelembe esett,
és sikerrel szöktetett meg egyet a Tázkobra Fehér
Asszonyai közül. A kyr vérű szépséget nőül vette Psz. 2655, ezt a dátumot emlegetik Szentségtelen
Frigyként - és sokáig sikerrel menekült a feldühödött
ordaniak elől is. Házának uralkodását mégis akkor
alapozta meg, amikor végül is elkapták: a párt rejtő
udvarházat hamuvá hamvasztó tűzvarázslók
legnagyobb megdöbbenésére ugyanis a kotariai
lovag és kedvese sértetlenül lépett elő az izzó
hamuból. (egyesek szerint kalandozók, mások
szerint renegát tűzvarázslók segítették őket…) A
legenda azonban innentől a Sogronnak kegyes
párról, a Tűzkobra kitüntető figyelméről és
pártfogásáról szól, ami azóta is övezi a kotariai
kormányzó-seregnagyokat.
Ordan nem tehetett mást, noha erős
fenntartásokkal kezelte, mégsem árthatott egy
Sogron által kegyelt uralkodónak. Egy évvel később
kivonultak a kotariai politikából, ami ugyan
jelképesen megőrizte Sogron pártfogását, ám II.
Gromun a kegyelt szerepében tetszelegve

II. „Feledékeny” Kargamul dit
Gadvor (Psz.?/3044-3048)
Rövid életű kotariai uralkodó, akinek
esete nyomasztó példaként lebeg az ország
„Sogron hű” kormányzó seregnagyainak szeme
előtt. II. Kargamul ugyanis miután több
pontban is korlátozni próbálta a kolostoraikból
csak néha előbújó ordaniak előjogait, mégsem
bizonyult a Tűzkobra kegyeltjének - a
trónterembe berontó ordani követ ugyanis
minden gond nélkül égette hamuvá. A Vaniir-i
diktátum értelmében joga volt erre, és a
kormányzó-seregnagy elbukván a próbán
bizonyíthatóan Sogron ellenére cselekedett.
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Kotaria vázlatos történelme

II. „Hithű” Kalador dit Gadvor
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az ellenállókat, akik azonban sértetlenül szabadultak,
amikor az igazi uralkodó visszatért. A Pyarronból
hősként hazatérő, és a dicsőség mellett a Pyarroni
Titkosszolgálat támogatását is magáénak tudó
kormányzó seregnagy minden nehézség nélkül
találta meg az akkor már menekülő bitorlót, akit
lovagi viadalban legyőzött, így mindkét tábor
számára megfellebbezhetetlenül szerezte vissza
trónját.

(Psz.?/?-3676-?)
Kotaria pyarroni hitű kormányzó
seregnagya. Bár a Vaniir-i diktátum
valószínűleg titkos pontjaihoz híven soha
nem hirdette magán nyíltan más isten
hívének, mint Sogron, ám gyakran látogatta
Dreina főtemplomát, míg Sogronét egyszer
sem,
ám
melléknevét
és
az
Államszövetség igazi megbecsülését akkor vívta ki, amikor a Dúlás szorongatta
Pyarron hívására lovagjai élén hadjáratba
indult a Szent Város megsegítésére.
Több csata után, veszteségeket
szenvedve - a szóbeszéd szerint őt magát is
aquir átok sújtotta, melyet haláláig viselt lovagjai élén Psz. 2680-ban tért haza, ahol
trónbitorló
nagybátyjával
kellett
megküzdenie, hogy visszaszerezze trónját.
Elég bölcs volt hozzá, hogy a megosztott
népet nem bosszúval, hanem a pyar eszme
megőrzésének
dicsőítő
lehetőségével
fogadta.
A
kotariai
gyaloglovagok
mindmáig példaképként tisztelik rendjük
legvitézebb nagymesterét.

III. Alzeris Crossul dit Gadvor
(Psz?/?-3686-3690-)
Kotaria jelenlegi kormányzó seregnagya.
Látszólag hű maradt a Tűzkobrához és viseli a
legendák kegyeltségét, ám Pyarron vallását követi,
Ellana, Draina és Krad szent helyeinek is rendszeres
látogatója. Ügyes fegyverforgató, és példás lovag
hírében áll. Psz. 3686-ban személyesen találkozott a
városállamok területén tevékenykedő Alex con
Arvionival, s noha nem mutatott különösebb
hajlandóságot Darton ügye iránt, hozzájárult egy
Darton templom építéséhez - és azóta sem lépett fel
a Pyarron által kitagadott szakadárokkal szemben, az
Államközösség ügynökeit pedig sokat sejtetően
emlékeztette a Krommotani rendeletre.

Felhasznált irodalom

III. „Bitorló” Kargamul dit
Gadvor (Psz.?/3678-3680)

Rúna V/1 - Déli Városállamok - Új ösvény
(Pisti)
Szabó Péter - A Déli Városállamok
évszámokban
Szabó Péter - A Maremita lovagrend
története
Gáspár András - Godora története III.
(Ynev.hu)

II. Kalador álnok nagybátyja, aki
miután az uralkodó Pyarronba távozott,
magához ragadta a hatalmat Kotariában.
Intézkedései nem voltak túl jelentősek,
noha előde több hűséges emberét
bebörtönöztette - ebben Sogron kolostorai
is segítségére voltak, ahol „tűzzel kínozták”

A címerek és térképek Magyar Gergely munkái.
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