Dragedansen)
Kong Viserys døde i 129 – og efter hans død begyndte Dragedansen, hvor
medlemmer af Targaryen familien sloges indbyrdes om magten anført af kongens
ældste datter – Prinsesse Rhaenyra – og hans ældste søn Prins Aegon.
Igennem mange år havde Kong Viserys opdraget sin datter Prinsesse Rhaenyra til at arve tronen, da hans kone var død og han ikke havde andre direkte arvinger – og hun så sig
selv som en ny krigerdronning i samme stil som Aegon Eroberens søster.
Men da Kong Viserys tog sig en ny kone og fik en søn, begyndte der at opstå uklarhed om
arvefølgen – og da Kong Viserys døde, var lederen af kongens garde Ser Criston Cole ikke
sen til at holde på, at det måtte være den ældste søn der arvede Jerntronen.
Men da først Kong Aegon II blev kronet, valgte Rhaenyra at holde på sin ret til tronen og udråbte sig selv til dronning – hvorefter de to søskende begyndte at strides. Det splittede hele
Targaryen slægten og snart kæmpede drager såvel som riddere indædt mod hinanden. Dragedansen var begyndt.
Krigen varede to år fra 129-131 og der kom først fred da de to rivaler begge var døde. Først
blev Dronning Rhaenyra taget til fange af sin brors bannermænd, og blev levende fodret til
Kong Aegon II’s drage i Kings Landing, mens hendes søn Prins Aegon forfærdet så det. Kort
tid efter omkom Kong Aegon II under mystiske omstændigheder, og der blev indgået en fred
– hvor Kong Aegon III blev kronet og gift med sin kusine Rhae.

Lord Alberth Lannister var den første til at støtte Dronning Rhaenyra – der var gift med
hans onkel Ser Roan Lannister, der døde under krigen. Lannisters guld betalte efter sigende
for at folk fra Jernøerne angreb Norden, hvilket effektivt holdt adelshusene Stark og Greyjoy
ude af krigen. Kong Aegon III skænkede efter Dragedansen større landområder der tidligere
tilhørte huset Tyrell til Lord Lannister.
Lord Daron Tyrell var konges hånd under Kong Viserys og støttede op om Kong Aegon II
sammen med hele sin slægt og alle sine bannermænd. Han redde sin konges liv under slaget
ved Blackwater – og blev hårdt såret og lå på sygelejet da Kong Aegon II døde og borgerkrigen endte. Under krigen mistede han både sin onkel og to fætre.
Lord Edwyn ”Vindbøjtel” Baratheon nåde under borgerkrigen at skifte side flere gange,
men overlevede – og sidder forsat som herrer og Storms End og er medlem af kongens råd.
Lord Tarron ”den yngre” Arryn ormåede at holde sin familie ude af de fleste blodsudgydelser – og har siden Kong Viserys sad på tronen undladt at bøje knæet for nogen Targaryan.
Hans familie slap som en af de få meget nådigt igennem Dragedansen.
Lord Ceol Stark var ved Dragedansens begyndelse på togt Nord for Muren, og fik samtidig
problemer med at forsvare sit land mod Grejoy slægten, der slog til mod Torrhen's Square,
Barrowton og Flint's Finger. Den dag i dag er Flint’s Finger fortsat besat
Lord Robert ”Den Ubetydelige” Tully var blot en ung ridder under Dragedansen og trods
personligt mod tabte han de fleste slag. I dag er det højst uklart på hvilken side han kæmpede – måske mest fordi han havde travlt med forgæves at forsvare sit land mens Lannisters og
Tyrells sloges i Flodlandt.

