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Kotkakallion linnakePiperian kuningas Melek Ander ei suin-kaan ole katsellut saaristolaisten ros-voiluja toimettomana. Jo vuonna 498hän antoi määräyksen vallata Sisäme-ren saaristosta hyvä asemapaikka jarakentaa sinne linnake. Kohteeksi valit-tiin Atorian saari. Saaristolaisten sit-keän vastarinnan vuoksi rakennustyötvoitiin aloittaa vasta kuusi vuotta myö-hemmin; linnake valmistui vuonna 507.Linnakkeen ylipäällikkönä on toiminutalusta asti kapteeni Skoin Firdal.
Muurit ja mökitKotkakallion linnake muodostuu pienes-tä sydänlinnasta, sitä ympäröivistä pit-känomaisista hirsiparakeista ja näitäkiertävästä matalasta muurista. Ku-ten saariston saarilla yleensäkin, Ato-riaa ympäröivät jyrkät kielekkeet. Ainoareitti linnakkeen muurin porteille kulkeesuojaisesta poukamasta. Poukamassaon aina muutama purjevene valmiina,mutta tilaa on isommillekin laivoille.Linnakkeen miesvahvuus on tällä het-kellä kaksisataa sotilasta. Näistä mil-tei puolet on Piperian kuninkaallisen lai-vaston merisotilaita ja loput sekalaisiapalkkasotureita. Merkittävin palkkaso-turijoukko tällä hetkellä on Haldadin su-det, nimetty ilmeisesti jonkin paikalli-sen legendan mukaan. Nämä Pitkä-Mor-ganin johtamat miehet ovat hankkineetmaineensa Vihreiden niittyjen linnakkei-ta puolustaessaan. Linnakkeen sotilai-den joukkoon mahtuu jopa kourallinensaaristolaisia, jotka ovat jättäneetklaaninsa ja kääntyneet oikeaan Artan-ten uskoon.Sotureiden lisäksi on tietysti suurimäärä erilaisia huoltojoukkoja, jotka pi-tävät aseet, laivat ja rakennukset kun-nossa. Linnakkeessa asuu myös kap-

teenin puoliso kreivitär Ilsah Kultalahtipiikoineen sekä vouti Jider Dorelor (jotatosin täkäläiset nimittävät Kitupiikik-si), joka kuninkaan antamin oikeuksinpitää kirjaa takaisin saaduista ryöstö-saaliista ja valvoo linnakkeen kaupan-käyntiä. Linnakkeeseen jäi lähtöni jäl-keen vielä veli Nell, joka hoitaa papin,kirjurin ja välskärin tehtäviä senniitti-luostarin edustajana.Näin syksyllä – samoin kuin keväisin-kin – linnakkeen varastot ovat tyhjil-lään, sillä huoltoreitti Atorian ja Ferianvälillä on jatkuvassa käytössä. Kaptee-ni Skoin on useaan otteeseen esittä-nyt tämän tekevän linnakkeen turvat-tomaksi, mutta asiaan ei ole tullutmuutosta. Tämä johtunee siitä, ettäkuninkaan neuvonantajat eivät toisaal-ta halua tehdä linnakkeesta houkutte-levaa ryöstökohdetta ja toisaalta ha-luavat pitää sen tiukasti omassa käs-kyvallassaan. Kesän ja talven varallelinnakkeen varastot on kuitenkin pakkotäyttää, koska merenpinnan alhaisuu-den vuoksi isommat laivat eivät pääseFerian laituriin.
Kauppalaivojen turvaamiseksiKuninkaan käskyn mukaan Kotkakallionlinnakkeen tärkein tehtävä on turvataSisämerellä liikennöiviä kauppalaivoja.Tämä tapahtuu paitsi vesiä partioimal-la, myös rankaisemalla ryösteleviä ta-hoja. Työnsä helpottamiseksi linnak-keen laivoilla on valtuutus tutkia laivojaja jopa takavarikoida epäilyttäviä las-teja. Kapteeni Skoin voi myös Kotkakal-lion ylipäällikkönä vaatia minkä tahansasaaristossa kohtaamansa piperialai-sen laivan asettumaan oman komen-tonsa alaisuuteen.Valitettavasti näitä yleviä tavoittei-ta ei ole saavutettu, eikä edes periaat-
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teita ole aina noudatettu. Kotkakallionlinnakkeella ei ole omaa laivastoa, jollaSisämerta voitaisiin valvoa. Saaristo-laisten kalliosaaret puolestaan tekevätrankaisuretkistä erittäin hankalia. Niin-pä kapteeni Skoin on tyytynyt siihen,että kotkalipun alla seilaavat laivat aut-tavat kauppalaivoja silloin kun sattuvatolemaan paikalla oikealla hetkellä.Kuninkaan neuvonantajat ovat kieltä-mättä omalta osaltaan tehneet linnak-keen elämästä hankalaa, joten kapteeniSkoin on röyhkeästi käyttänyt annettu-ja valtuuksia hyväkseen. Tiedän, ettähän on takavarikoinut joidenkin kauppa-laivojen viljalasteja vahvistaakseen lin-nakkeen varastoja. Epäilen myös, ettäosa "takaisin saadusta" ryöstösaaliis-ta olisi itse asiassa ryöstetty suoraanjoiltakin kauppalaivoilta. Toistaiseksi ku-kaan ei ole kuitenkaan tehnyt kapteenis-ta valitusta.
Vihollisen vihollinen on ystäväKoska linnakkeen sotilaallinen voima eiriitä saaristolaisten kertakaikkiseen nu-jertamiseen, on kapteeni Skoin käyttä-nyt klaanien keskinäisiä kiistoja hyväk-seen. Liittoutumalla oikealla hetkelläoikeiden klaanien kanssa (ja myös pet-tämällä niitä) on kapteeni Skoin voitta-nut useita meritaisteluita saaristolais-ryöväreitä vastaan. Näin hän on onnis-tunut kompensoimaan oman laivaston-sa puutetta ja vaikuttamaan Sisäme-ren tapahtumiin laajemmin kuin vainlinnakkeen suomin voimin.Kapteenin oveluus ei kuitenkaan oletoistaiseksi tepsinyt Merihaukan klaa-niin. Siinä missä monet muut saaris-tolaisklaanit ovat merenkulkijoiden saa-listamisen sijasta sotineet keskenään,Merihaukan klaani on jatkuvasti vahvis-tunut. Eodran luomassa liitossa on mu-

kana useita klaaneja, jotka ovat viimeaikoina keskittyneet valtaamaan niinkauppa- kuin merirosvolaivojakin. Huhu-taan, että Ioahilla rakennettaisiin jopalaivoihin tulevia katapultteja. Kotkakal-lio on ainoa merkittävä merilinnake Me-rihaukan Eodran ja Piperian välillä.Linnakkeen uhat eivät kuitenkaan si-jaitse vain sen muurien ulkopuolella.Vouti Jider on jo pitkän aikaa valitta-nut kapteenin liittotaktiikasta ja esit-tänyt, että se johtaa vain saaristo-laisten keskinäisiin riitoihin sotkeutu-miseen. Totta epäilemättä onkin, ettäkapteeni on joutunut tekemään klaa-neille erilaisia vastapalveluksia ja mak-samaan palkkioita. Moni klaani on myösvoinut julistaa verivihan linnakkeenväelle kapteenin petoksien vuoksi. Voutikannattaa klaanien tuhoamista yksi-tellen ja ottaen huomioon hänen suo-sionsa kuninkaan hovissa, hänen sa-nansa voi painaa paljonkin. KapteeniSkoin kun on kaikesta huolimatta ku-ninkaan alainen.Pitkä-Morgan puolestaan on levittä-nyt palkkasotureiden keskuuteen epä-luuloisuutta väittämällä, että kapteeniSkoin pimittää huomattavan osanryöstösaaliista ja odottaa vain tilai-suutta päästä takaisin mantereellekultansa kanssa. Epäilen, että väitteetovat vain Pitkä-Morganin keino saadapuolelleen riittävän monta palkkasotu-ria, jotta hän voi yrittää kaapata val-lan Kotkakallion linnakkeessa. Hän onnimittäin silmäillyt kreivitärtä julkeasti.Kapteeni ei ole vastannut röyhkeisiinsyytöksiin millään tavalla, mikä johtuuluullakseni siitä, että hän tietää tar-vitsevansa Pitkä-Morganin palkkasotu-rikomppaniaa tulevan talven pitkinäkuukausina. Tämä ei tietenkään lohdu-ta kreivitär Iisahia.




