Rigets Tilstand
Året er 145 efter Aegons Landgang. Adelsslægten Targaryen hersker over de
seks kongeriger - kun Dorne i Syd har modstået deres hære og drager.
Kong Aegon ”Den Sørgmodige” III har været konge i 14 år med fred, men bærer
sorgens byrde efter Dragedansen – en borgerkrig der varede 2 år fra 129-131 mellem
medlemmer af Targaryen slægten, der truede med at udslette hele kongeslægten.
Kong Aegon blev kronet da begge grene af slægten havde blødt voldsomt, og han blev forlovet med sin seks-årige kusine— den nuværende Dronning Rhae—for at skabe fred.
Ved Kongens side sidder hans bror Ser Viserys, der var for ung til rigtigt at have deltaget i
Dragedansen og fungerer som Lovmester - selvom de fleste syntes han er for ung til den opgave - og Lord Daron Tyrell der er Kongens Hånd. Bag tronen har kongen også støtte fra
sin onkel Lord Alberth Lannister.
Lederen af Kongens Garde er den aldrende Ser Criston Cole – der aldrig har været på god
fod med Kongen, eftersom det var Ser Criston der kronede Kong Aegon III’s onkel i stedet for
hans mor, hvilket indledte Dragedansen.
De resterende medlemmer af Kongens Råd er Stormaester Eadmund, Ser Benfry Frey
(Skatmester), Lord Edwyn Baratheon (Skibsmester) og Miyan (Dølgsmester).
Der er kun tre drager tilbage – de fleste drage døde under Dragedansen og siden er flere døde af sygdom eller sår de pådrog sig under borgekrigen. Tilbage i Dragehullet i Kings Landing
ligger en gammel drage ,der engang blev reddet af Kong Viserys, men som siden den gamle
konges død har ligget syg og langsomt døende uden at kunne udruge de tre æg hun ligger på
– samt to unge drager der endnu ikke er store nok til at blive reddet. Den ene er ved at blive
opdrættet til at knytte tætte bånd til den to-årige Kronprins Daeron, Herrer af Dragestenen,
og hans jævnaldre fætter Aegon af Summerhall.

De eneste større adelshuse der ypper kiv er Lannister og Tyrell, der slås om indflydelse
langs Searoad Marshes og ind i land helt frem til Mander flodens øvre løb. Men selvom de hele tiden strides, er der ikke tale om en fuldstændig krig – selvom det for nyligt lykkedes Tyrell
familien at indtage Crakehall ude ved kysten ved list, mens at rygterne svirer om at Lannister
familien som modtræk i det smug har sendt bud til alle deres bannermænd om at mønstre.
Situationen kan nemt få en krig til at blusse op, og Kong Aegon II tøver med at gribe ind, da
han næppe kan sende sin hånd Lord Doran Tyrell af sted som sin udsending, ligesom han også er forhindret i at gribe ind overfor Lord Alberth Lannister, som han er knyttet til gennem
familiebånd og også var en af hans moders mest trofaste bannermænd under Dragedansen.
Derudover er som altid grænsestridigheder mod syd, hvor krigslystne folk fra Dorne krydser
grænsen, mens Muren og Nattevægterne mod nord holder de vilde tilbage. Og på Jernøerne
er båden ved at blive klargjort til endnu et togt - mens at huset Stark fortsat må se på at
Flint’s Finger er besat af huset Greyjoy.
Men i alt er det en fredelig tid i Westeros’ historie. Det er sesommer og de fleste steder har
småfolket gode kår. Markerne står gyldne, fuglene synger og alle ser med forventning frem til
endnu et godt år inden vinteren kommer.

Targaryen
Den gamle Targaryen kongeslægt er i år 145 svækket efter frændekrigen under
Dragedansen, mens spild og hævntørst lurer konstant under overfladen. Slægten
er fortsat delt i to lejre – Kongen Aegon III’s gren af familien med rødder i Summerhall, og dronningen Rhaes familie med rødder på Dragestenen.
Kong Aegon III (30) sidder i Kings Landing og regerer landet. Han magt er stækket efter Dragedansen—og dragerne, slægtens mest magtfulde våben, er tær på at uddø, samtidig
med at to af mens trofaste støtte Lord Tyrell og Lord Lannister er tæt på at komme i åben
krig med hinanden. I Dragedansens sidste tid så han sin mor blive spist af sin onkels drage og kort tid efter blev han forlovet med sin dengang kun 7 år gamle kusine for at sikre freden.
Dronning Rhae (20) og Kronprins Daeron (2) holder sig mest til Dragestenen, hvor de
færreste andre end Targaryan slægtens mest trofaste bannermænd har adgang. Det er samtid hovedsæde for den gren af familien, der tabte Dragedansen. Overalt i Westeros svirer der
rygter om de grusomme fangekældre der eftersigende er på øen, og om dronningens glæde
ved at høre fangernes skrig.
Ser Viserys (23) tjener som kongens Lovmester samtidig med at han ofte mødes med de
lærde i Oldtown for i samarbejde med dem, at finde frem til nye drageæg, der skal styrke
kongeslægtens magt. Han var for ung til at deltage i Dragedansen og tilbragte krigens år i
sikkerhed i Oldtown, hvor han modtog undervisning sammen med andre Maester lærlinge.
Prins Maegor Targaryen (35) er vogter af Dragestenen og den ældste af den tidligere
Kong Aegon II sønner. Hans ansigt er stærkt forvrænget – eftersigende fordi han som spæd
blev brændt af drageild – og småfolk kalder han hånligt den Smukkeprinsen. Men aldrig mens
han eller hans bannermænd hører det – for det siges også, at han er en grusom mand. Under
Dragedansen var han banemand for talrige af sin fars fjender og overlevede en drabelig dragekamp over Blackwater Bay, hvor hans egen drage døde sammen med fire andre drager.
Ser Angor Targaryen (32) – født Waters – er en uægte søn af den afdøde konge og Ser
Maegors halvbror. Han er kendt som den Sorte Ridder, og deltog så vidt vides ikke direkte i
Dragedansen selvom der går rygter om at han indvolvering i både tilfangetagelsen af Rhainyra (der ledte til hendes død) og senere Kong Aegon II mystiske død. Ser Angor blev efter
Dragedansen anerkendt af Kong Aegon III som legitim arving til Kong Aegon II.
Lady Baylina Targaryen (15) – født Darkly af Duskendale – siges at være en af de smukkeste kvinder i Westeros. Hun er for nyligt blevet gift med Prins Maegor.
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Lannister
I år 145 regerer Vestens Vogtere og dalene fra deres sæde i Lannisport. De
er uden tvivl de rigeste adelsfolk i hele Westeros og deres talrige miner betaler
for at de har landets næststørste hær. De Gyldne Løver har også en anselig flåde
og har underes bannerne de mest disciplinerede og veltrænede fodfolk. De står bag
Kong Aegon II, men har ingen pladser i Kongens Råd.
Lord Alberth Lannister (58) er en aldrende mand uden arvinger. Onde tunger siger, at han
aldrig fuldbyrdede ægteskabet med sin nu afdøde hustru Lady Anni Tarbeck, og i stedet
bruger tiden – og nætterne – i selskab med sin trofaste bannermand Ser Bruce Marbrand
(52). Under Dragedansen stod Lord Alberth trofast ved Dronning Rhaenyras side og er siden
blevet belønnet for sin indsats med en lang række jorde langs Goldroad og Blackwater Rush –
heriblandt Stony Sept.
Ser Aron Lannister (18) er slægtens arving, og er som sin onkel en karismatisk leder – og
dygtig i kamp og på turneringspladsen. Han er netop blevet forlovet med Tara Clegane (18)
– der godt nok er lidt af en omvandrende skandale, da hun er en fyrig ung dame, der gerne
ridder med på jagt og går i mandeklæder. Aron har valgt at udskyde brylluppet indtil han kan
give sin brud Crakehall i bryllupsgave.
Toren Lannister (20) er Ser Arons ældste bror, og blev i en ung alder som værge i The Eyrie som en del af Arryn slægten. Siden er han dog flyttet fra borgen og bor i stedet på et kloster, hvor han bruger det meste af sin tid på at studerer bøger – de fleste forventer at det
blot er et spørgsmål om tid inden han officielt vender sin familie ryggen og bliver taget i ed
som Septon.
Ser Cayden Lannister (42) var leder af Dronning Rhaenyra livvagt under Dragedansen.
Han blev efterfølgende tilbudt at blive en del af Kongens Garde, men afslog at trække i den
hvide kappe – vist nok grundet stor modvilje mod Criston Cole (lederen af Konges Garde). I
stedet blev han gift med den unge Kong Aegon III grandkusine Ethel Targaryen (22) – og
er nu udnævnt som vagtmester af Summerhall (Targaryan slægtens sommerresidens), hvor
han er udset til at optræne kongens nevø Aegon, når drengen bliver gammel nok ligesom
han i sin unge dage havde Kong Aegon II og Ser Visery som væbnere efter tur.
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Tyrell
Sydens Vogtere nyder i sensommeren år 145 godt af deres frodige marker og
dale og længe har Tyrell slægten været tæt knyttet til Targaryen slægten. Men
efter Dragedansen har de mistet indflydelse til Lannister slægten, der også har
overtaget en række Tyrell besiddelser langs Blackwater Rush, samtidig med at stridighederne med Dorne er blusset op de sidste år.
Lord Daron Tyrell (46) er Kongens Hånd og det overraskede mange, ikke mindst Lannister
slægten, at den alvorlige og fåmælte mand ikke blev udskiftet da Kong Aegon III blev kronet. Som dreng boede Daron i Kings Landing – hvor hans far var Kongens Hånd – og her trænede han side om side med Prins Aegon II, og de to blev nære venner. Som 21-årig blev
han udnævnt til Kongens Hånd. Under Dragedansen tjente han Aegon II og var tæt på at miste livet, da han redde Kongens liv - en dåd der medførte at fik et stort ar henover ansigtet til
minde om sit mod. Da kongen kort tid efter omkom under mystiske omstændigheder lå Daron
stadig på sygelejet i Håndes Tårn i Kings Landing.
Ser Dekon (21) er sin fars modsætning. Han er en glad og meget omgængelig ung mand,
der interesserer sig mere for både skønjomfruer og hovedstadens horehuse end våbentræning. Han er for nyligt blevet sendt til det trøstesløse The Eyrie af sin far, i et forsøg på at lære mådehold. Hvis rygterne ellers taler sandt, har det ikke haft den ønskede effekt og flere af
borgens tjenestepiger – såvel som Lord Mork Arryns datter Lady Kaete – nyder hans selskab.
Ser Cowan (19) er mere sin faders søn. Han er en stridsmand, der har tilbragt en stor del af
sin ungdom i det kolde nord, hvor han boede i Winterfell som Stark slægtens værge. De hårdføre krigere fik respekt for Ser Cowan og har givet ham øjenavnet ”Jernrosen”.
Lady Aster (14) er Lord Tyrells datter. Hun er halt og er for det meste forvist til at humpe
rundt i Highgardens haver, da Lord Tyrell ikke vil se hende i Lannisport.
Ser Tallen Crane (44) er Lord Tyrells våbenmester og svoger, og en af de mest berømte
riddere i Westeross ikke mindst fordi han har besejrede samtlige medlemmer af Kongens Garde under en turnering Lord Daron afholdt, da han blev udnævnt til Kongens Hånd. Ser Tallen
har oplært begge Lord Tyrells sønner, ligesom han Når Ser Tallen ikke er ophængt af sine
pligter, rejser han gerne sydpå til Oldtown, hvor han svirer i rundt i havnekvarteret, fuld og i
selskab med kønne damer, mens han betaler spillemænd og historiefortællere for at fortælle
og synge om fjerne lande. Han har en søn hjemme i Red Lake, men har efter sigende aldrig
tilbragt flere nætter i sin kones favn siden han opfyldte sin forpligtelse og fædrede en arving.
Stormaester Eadmund (37) blev udnævnt af Maesterne i Oldtown til at tjene Kong Aegon
II, da kongen dømte sin tidligere Stoermaester Geradys til døden og fodrede ham til sin drage. Eadmund har som Maester svoret at ligge sin familie bag sig, men han mødes stadig privat med sin bror – Ser Tallen – og svoger Lord Tyrell.
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Baratheon)
Det yngste af de store adelshuse nedstammer fra de gamle Stormkonger – og
fra Aegon Erobrerens halvbror. Baratheon slægten har altid været Targaryen familiens trofaste bannermænd, og har opfostret mange af slægtens børn. Under
Dragedansen var Baratheon slægten lige så splittet som deres herrer – og er i år 145
forsat svækket efter blodsudgydelserne.
Lord Edwyn Baratheon (52) var under Dragedansen først allieret med Prinsesse Rhaenyra,
men da Storms End faldt under Kong Aegon II’s kontrol, skiftede Lord Ethan side for en
stund. I borgerkrigens afsluttende fase, støttede Lord Ethan den kommende Kong Aegon III –
og har siden da blandt småfolk haft øgenavnet ”Vindbøjtel”.
Ser Gregor (35) red i front under flere af Dragekrigens slag, og har egenhændigt blødt mere
end de fleste andre. Ham mistede venstre arm ved Bitterdridge, fik en lunge perforeret i slaget ved Balckwater og fik knæet knust, så han i dag er lam på venstre ben, under et søslag
ud for Tarth. Kort sagt brugte han lige del af Dragedansen på at være i kamp og på at være
under behandling for sine skader. I de senere år har han gjort tjeneste på sin fars skibe og
bekæmpet sørøvere i Dornesøen.
Ser Rance (31) var en ung ridder under Dragedansen, og deltog som sin storebror i krigen.
Det er ikke almindeligt kendt hvad der skete, men under et ophold i Mistwood fik han en sygdom, der siden har tæret på hans helbred.
Lady Eloise (21) har en stor del af sit liv boet på et kloster på Tarth, men er vendt hjem til
Storms End for nyligt. Hun kom i kloster, da hendes trolovede Ser Alandale Connington
forsvandt under en rejse til Dorne – og hun har siden undladt at gifte sig med en anden, da
hun fortsat har en følelse af at Ser Alandale er i live.
Nate (19) har studeret i Oldtown, hvor det var meningen at han skulle blive Maester – men
nu er han vendt hjem til sin familie, mens der går rygter om at han er blevet smidt ud fra de
lærdes skole på grund af dårlig opførelse og studier i forbudt lærdom.
Ser Marten (33) overlevede Dragedansen ved at holde sig i Kings Landing, hvor han – hvis
rygterne ellers taler sandt – både formåede at besøge de fleste af byens bordeller, samt blive
drevet ud af byen efter at have forført en Septa og senere udtalt sig blasfemisk om De Syv.
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Arryn)
Østens Vogtere og den gamle Andale slægt hersker i år 145 over Dalen som de
altid her gjort – og kan fra det uindtagelige The Eyrie skue ud over deres rige.
De har hverken den største hær eller flåde, og er ej heller de rigeste eller mest
magtfulde adelsfolk. Men ridderne fra Dalen har altid været kendt for deres dygtighed
og legendariske ridderlighed.
Lord Tarron ”den yngre” Arryn (72) er en grå og gammel mand – og blot en skygge af sig
selv. Han var en gammel mand under Dragedansen, og formåede at holde sin familie ude af
de fleste blodsudgydelser – og har siden da heller ikke forladt sin borg, ligesom han aldrig
personligt har bøjet knæet for en Targaryan siden Kong Viserys I regerede. Fra hans slægtninge forlyder det, at han er for syg til at rejse til Kings Landing, mens småfolk hvisker om, at
den gamle Lord Tarron frygter for de unge Targaryens vrede over hans manglede støtte under Dragedansen.
Ser Alys (20) er Arryn slægtens arving, efter hans farfar – Lord Tarrons ældste nevø – døde
af alderdom for fem år siden – mens hans egen fader døde under kamp med de vilde folk fra
Månens Bjerge. Han er en dygtig og ædel ridder, der flere gange har udmærket sig ved turneringer. Ser Alys er forlovet med Rowena Waynwood (18).
Elys (10) og Elbert (8) er Ser Alys’ yngre søskende.
Ser Jasper (31) er grannevø til Lord Tarron og bliver af mange opfattet som husets egentlige overhoved. Han har flere gange besøgt Kings Landing på vegne af sin granonkel, ligesom
han i det daglige har en række pligter som borgherrer ved Månens Porte, hvor Arryn familiens
bannermænd kommer til audiens. Under Dragedanse deltog han i flere kampe, da han var
væbner for Ser Cayden Lannister – og var en af de få Arryns der deltog aktivt i kampene.
Ser Mork (36) var i sin ungdom en lovende ridder, men blev fanget i et baghold af de vilde
mænd fra bjergne og taget til fange. Han var deres fange i flere år, og da det endelig lykkedes at få ham befriet, var det tydeligt, at han aldrig ville kunne ride i kamp igen - barbarerne
havde knust knoglerne i hans hænder og stukket hans ene øje ud. Ser Mork taler selv aldrig
om sin tid blandt de vilde, og opholder sig det meste af tiden i Heart’s Home hos sin hustrus
slægtninge af Corbray huset.
Lady Kaete (17) var i flere år i kloster efter hendes moders død, men er siden hun blev gifteklar flyttet ind hos sine slægtninge i The Eyrie. Indtil videre er hun ikke blevet trolovet med
nogen - men hvis rygterne ellers er sande, har hun forelsket sig i Ser Dekon Tyrell.
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Stark
Nordens Vogtere regerer over et landområde der er større end noget andet
adelshus. De er krigsvante takket være de vilde folk der krydser Muren – og fordi
Jernmændende ofte har taget på togt i området ud til Stenkysten og Isbugten, og
er i år 145 er en torn i øjnene på huset Stark da de fortsat har besat Flint Fingers,
som de erobrede under Dragedansen.
Lord Ceol Stark (42) en høj, bred og muskuløs mand, der er med stor latter gerne omtaler
sin vasal Tor Umber som sin ”lille” bror (Tor Umber er den næststørste mand i hele Norden –
og i sig selv en frygtet kriger). Han har flere gange draget på togt mod de vilde fra landet
nord for Muren – og hvis ellers historierne er sande, har Lord Ceol egenhændigt dræbt en
mamut og dens kæmperytter. Under Dragedansens indledning var han 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.
Ceolwulf (23) er familiens ældste søn og som sin fader en stor og frygtindgydende kriger,
der ikke bruger skjold men i stedet en stridskølle og et sværd. Har ry for altid at sige sin ærlige mening – og så når det et højst upassende - men også for at være snu på trods af sin ligefremhed. Han har flere gange talt sin far direkte imod mens andre har overværet det – senest
omkring ønsket om at bryde kongens fred og tilbageerobre Flint’s Finger fra Greyjoy familien.
Egbert (21) blev født for tidligt og har et svagt helbred. Hans familie betragter ham i det
store hele som en svækling, og der var længe tale om at sende ham til Oldtown. Han modsatte sig og har hele sit liv prøvet at træne sig op til at blive en kriger, der er hans slægt værdig
– men sygdom og svageligt helbred har holdt ham tilbage.
Ursul (19) er Lord Starks yngste barn, og den anden søn han aldrig fik i Egbert. Hun er opdraget som en mand, og har – vis rygterne ellers taler sandt – flere gange sneget sig med på
patruljer i Norden uvejsomme bjerge, hvor der af og til hærger Wildlings.
Soren (39) er Ceol yngrer bror – og leder af Stark slægtens ryttere. Han træner sine mænd
til at kæmpe på samme måde som han selv – uden nåden. Under Dragedansen kæmpede han
i Flodlandet på Kong Aegon II’s side, og fik et ry i Syden for ubarmhjertighed, da han efter at
have besejret en gruppe Lannister riddere ved først at beordre sine folk til at dræbe fjendes
heste, og bagefter føre de overlevende riddere mod nord - hvor de fik valget mellem at tage
den Sorte Kappe eller dø. I Norden synger man stadigvæk om hvor overraskende barmhjertighed Soren udviste ved den lejlighed.

Lord Robb

Lord Ceol
(f. 103)
Ellen Mormont
(f. 101)

Ceowulf
(f. 122)

Soren
(f. 106)
Aila Tallhart
(f. 101)

Egbert
(f. 124)

Ursul
(f. 126)

Eorl
(f. 129)

Tully
I Flodlandet er Tully slægtens stadig de mest magtfulde, selvom andre mindre
huse – primært Frey slægten – langsomt vokser i styrke. Selvom Tully’erne ikke
er blandt de meste prominente adelsfamilier, er de velstående og besidder frugtbart land placeret strategisk imellem flere af de andre adelshuse. Generelt går det
godt for Flodlandet og Tully slægten i fredstid – mens det også er her, de hårdeste kampe bliver kæmpet, når de store adelshuse tørner sammen.
Lord Robert ”Den Ubetydelige” Tully (37) var en ung ridder under Dragedansen og selvom han modigt ledte sine folk i krig formåede han trods stort personligt mod at tabe de fleste
slag han var involveret i. Han kæmpede mest af alt for at forsvare sit land mod Lannisters og
Tyrells, der havde travlt med at bekrige hinanden – og hans ringe indflydelse på kringe har
givet ham et lidet flatterende øgenavn. Men trods alt hans uheld i krig, har han ikke haft
svært ved at lære skønjomfruer at kende – og han har et talrigt antal børn både i sit ægteskab og udenfor. Det er sjældent at han opholder sig i Riverun, da han ofte er på jagt eller
rundt at gøre krav på sine bannermænds gæstfrihed. Han er frygtelig upopulær blandt sine
bannermænd, men høj elsket blandt småfolket fordi han ofte er ved sine undersåtters side.
Lady Minisa Tully (35) er Lord Tullys hustru og mor til hans fire børn – Brandon (9),
Mandor (9), Tessa (5) og Dickon (3). Hun stammer fra Hightowers familien i Oldtown, og
er meget stærk i troen på De Syv – hun har flere gange været på bedefærd til Oldtown, ligesom hun ofte ses i bøn i Riverruns Sept. Det er ikke lykkedes hende at få fældet træerne i
byens Gudeskov, men hun har ofte forsøgt at overtale sin mand til at gøre det.
Lady Marion Targaryen (21) er Lord Roberts søster og gift med Kong Aegons lillebror Ser
Viserys. Hun bor i Summerhall og har sjældent kontakt med sin familie – selvom hun indirekte er med til at styrke sin brors position ved at have bragt ham tæt på kongefamilien.
Lady Gwendolyn (46) er Lord Roberts tante og gift med Ser Ricar Mallister (51) af Seagard. De to er ofte i Riverrun for at passe familiens sager – ligesom en række af Lord Tullys
bannermænd oftere besøger Lady Tully i Seagard for at varetage deres interesser, mens de
mere eller mindre forsøger at ignorerer Lord Robert. De har tre sønner Ser Geral (29), Ser
Harol (27) og Ser Jon (24) der alle er blevet godt giftet med døtre til deres onkels bannermænd (henholdsvis Frey, Darry og Mooton)– og som nu ligger ryg til en række rygtesmedes
viser om deres ønske om mere magt og ære på bekostning af deres onkel.
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