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ZÁKLADNÍ INFORMACE
• Sídlo rodu: Dračí citadela ve Falmaaru
• Hlava rodu: Král Lucerys Ondoryon
• Dědic rodu: Princ Aemon Ondoryon
• Přímé državy: Old City of Falmaar

• Přímí vazalové: Vévodské rody Augaryon, Indiryon a Andaryon, hraběcí rody Thalon a Nazair a Alvazar a velkoknížecí
rod Raell, rody Ondoryonů z Černé růže, Guardu a Ondorhall a náčelnický rod Stormshield

HISTORIE RODU A DALŠÍ INFORMACE
• Prvopočátky Království (Často používám anglickou verzi - Realm) se datují do prastarých dob mýtů a legend. Do dob, kdy po zemi chodil muž, jenž sám sebe zval Ondor.
• Spolu se svými bratry, Indirem Augarem a Andyrem prý, dle pověstí, putovali světem a zažívali mnohá dobrodružství, která jsou dochovaná v rodových spisech.
Nejdůležitější z nich dozajista bylo setkání s prastarým mágem, který možná byl a možná taky nebyl, elfem. Tento mág je prý obdaroval dary, které měli změnit historii
celého známého světa. Nikdo neví, za co byli bratři odměněni, v pověstech je však známo, čím.
• Indir, druhý nejstarší z bratrů, dostal od mága darem fyzickou sílu a odvahu, které se nemohl nikdo rovnat. Herkules by proti němu neuspěl v boji. Sám Indir svou sílu
mnohokrát prokázal nejen v bitvách a soubojích, ale i tím, že zabil obřího (prý nepřemožitelného) lva, jehož kůži poté nosil na znamení své síly.
• Augar, třetí z bratrů, byl obdarován zlatým jazykem a neuvěřitelným štěstím. To se mu té v životě mnohokrát hodilo, když množil bohatství Království a získával peníze
pro svého nejstaršího bratra, který je následně utrácel na válečných taženích a při rozvoji království.
• Andar, nejmladší z bratrů, byl prý ze všech tří nejmoudřejší. Alespoň se to tedy tvrdí. Mágův dar odmítl (nikdo již neví, co to mělo být za dar) a hodlal žít svůj život tak, jak
mu byl darován bohy. Bratři se mu prý za to smáli, Andar však neustoupil. Pravda je, že ze všech bratrů žil Andar nejspokojenější život a též život nejdelší. Dle pověstí se
dožil šťastných sto třiceti let.
• Ondor, nejstarší ze všech bratrů, jenž je pro historii nejdůležitější, též dostal dar od mága a stejně jako Andar ho odmítl. Na rozdíl od Andara však neodmítl proto, že by
byl spokojen se svým životem, ale proto, že si chtěl svou odměnu vybrat sám. Mág po chvílí váhání prý svolil. Částečně proto, že předchozí bratr, Andar, odměnu odmítl.

HISTORIE RODU A DALŠÍ INFORMACE
• Ondor byl tedy obdarován tím, co si sám zvolil a nikdo z jeho bratrů netušil, že dar, který si vybral, bude hrát osudovou roli v historii světa. A co, že si Ondor přál? Odpověď je celkem
prostá: „Moc“. A mág mu ji dal. Ne však fyzickou sílu, či moc peněz, kterou dostali bratři. Ondor dostal něco na první pohled nepatrného, šupinaté temně černé vejce. A toto vejce
respektive tvor, jenž se z něj později vylíhl, bylo onou mocí, po které toužil. Jak je již zřejmé, z vejce se nevylíhnul nikdo jiný, než drak a Ondor byl prvním dračím jezdcem, jenž ho
sedlal. Tento tvor rostl a rostl a Ondor ho pojmenoval Angarothem.

• Na hřbetě Angarotha a za pomoci svých bratrů si poté podmanil roztroušené lidské kmeny sídlící na území dnešního Království a následně se korunoval prvním vládcem. Jeho bratři
se stali vladaři jednotlivých kmenů Království (budoucích vévodství)a poklonili se moci dračího krále. Od té doby se datuje historie Království.
• Moc Ondoryonů vychází jak z jejich draků, tak z jejich ambicí a schopností. Dračí králové vládnou pevnou autoritou a mocí svého rodu, který je pospojován svazky se všemi důležitými
rody Království, což zaručuje králi stabilitu jeho vlády.

• Sídlem rodu je Dračí citadela, monstrózní hrad, či spíše pevnost umístěná na jednom z vrcholů hlavního města království Falmaaru. Dle legend se na její stavbě podíleli jak trpaslíci
svou neuvěřitelnou zručností, tak i mágové a draci samotní. Kolují legendy, že jedině zdi Dračí citadely dokáží odolat dračímu ohni.
• Heslem rodu je „Spravedlnost“ (Justice). Toto motto rodu mluví sami za sebe. Spravedlnost je základem civilizace a moci rodu. Díky ní jsou posuzovány spory vazalských rodů a řízena
celá země.
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Zpět na rodokmen

Lucerys Ondoryon
•

Tituly: Král, hlava rodu Ondoryon, Ochránce říše, nositel koruny z mečů, dračí rytíř

•

Věk: 68

•

Drak: Rudý drak Alzeroth (male, velikost 15)

•

Rodová zbraň: Dominance, prastarý meč ukutý neznámou rasou, magicky nabitý

•

Král Království, Lucerys Ondoryon, vládne své zemi již dlouhých čtyřicet let a doposud se nezdá, že by chtěl odejít na onen svět a předat žezlo svému
nástupci. Jako typický Ondoryon je Lucerys muž ambiciózní, politicky silný až manipulativní a jde si vždy za svým, klidně i přes mrtvoly (politické i reálné).
Za jeho vlády Království jen vzkvétalo a barbaři, nájezdníci i vojska Chaosu utrpěli tvrdé porážky, které je donutili podepsat mnohé smlouvy a dokonce
zajistit trvalá vyslanectví ve Falmaaru.

•

Na politické úrovni se mu podařilo, nečekané, oženit se s elfí princeznou. To se nepodaří jen tak někomu a i když Ondoryoni neudržují s elfky tak silné
vazby jako některé rody v pohraničí s hvozdem, přesto je ve Falmaaru i elfí velvyslanectví.

•

Pokrevními pouty připoutal všechny důležité rody království k trůnu a zajistil tak, že za jeho vlády, se nikdo z nich nevzbouří. Ač je dosti přísný, někdy až
krutý, je skutečným vládcem své země, kterému nedělá problém vyjít do ulic a naslouchat lidu, či ho přímo na ulici soudit. Rozhodně není typem, jenž by
strávil život zábavou, jídlem, pitím a ženami. Jeho motem je, že dobrý král musí vládnout, ne se flákat. A že král si musí svou korunu zasloužit prací a
plněním svých povinností vůči sobě, zemi i jejímu lidu.

•

Zároveň sepsal takzvaný Kodex Lucerysův, kterým deklaruje odpoutání se od myšlenky incestních vztahů za účelem udržování čisté krve (dračí krve), neboť
mu to přijde barbarské. Samozřejmě ne každý s tím souhlasil. Ondoryoni z Černí růže to odmítli rovnou a stejně tak jeho bratr Maegor. Podobně tak
učinila Dračí církev v čele s patriarchou. Církev totiž následuje původní Ondorovo proroctví. To však Lucerys označil za podvrh a za něco, co si církev
vymyslela. Rozkol Trůn-Církev byl tedy samozřejmostí. Doposud to nezašlo do extrémů, ale poté, co si Aemon (dědic) vzal za manželku Indiryonku a poté
Augaryonku, spor eskaloval. Čas ukáže, kam až dospěje.

Zpět na rodokmen

Vaeniell aep Aemallasan
• Tituly: Královna, princezna Elfů, Zlatá růže Aemallasanu
• Věk: Neznámý
• Vaeniell pochází z jednoho z vládnoucích rodů elfí říše a je první z elfek, která byla provdána za vládce Království. Bylo tak
učiněno, aby rozšiřující se moc Království nezatáhla lidi do války s elfy a elfí hvozdy byly ušetřeny válečných hrůz a ohně z
dračích hrdel. Královský rod Ondoryonů díky tomu získal elfí krev, což značně prodlouží život Lucerysovým potomkům (asi
zdvojnásobí) a prapotomkům ho navýší o polovinu.
• Vaeniell samotná na dvoře mnoho času netráví. Sice se čas od času ukáže na nějaké slavnosti, případně při plnění svých
povinností manželky, většinu času včas tráví v elfích zahradách, hvozdu sousedícím s Falmaarem, který slouží jako velvyslanectví
elfů v Království. Zde může být mezi svými a napojená na přírodu, což jí mezi lidmi samozřejmě schází.
• Lucerysovi dala čtyři děti. Aemona, Auraneho, Helaenu a Naerys. Ač má své děti ráda, jejich výchova byla řízena spíše chůvami a
jejich otcem, který měl jiné představy, než Vaeniell.

Zpět na rodokmen

Alannys Ondoryon
• Tituly: Princezna rodu Ondoryon, velmistryně řádu Dračích sester
• Věk: 53
• Drak: Zlatý drak Vermion (male, velikost 11)
• Princezna Alannys je jedním z unikátů v Ondoryonském rodu. Většina žen královského rodu je provdána ať již chtějí, nebo ne, neboť takové
sňatky pomáhají posílit pozici rodu na trůně. Alannys se však postavila proti svému otci a následně i bratrovi a jakýkoliv sňatek odmítla.
Dokonce se nebála vyhrožovat i tím, že kdyby ji snad nějaký sňatek vnutili, svého muže by jednoduše otrávila, či mu nějak jinak okořenila jejich
krátký manželský život. Naštěstí pro ni ji jak Lucerys, tak její otec Gaeron znali moc dobře a věřili jí, že je toho schopná. Alannys si tak žila dosti
volný život a dělala si, co chtěla nehledě na to, co po ní kdo chtěl.
• Její pozice princezny a dcery/sestry krále jí vždy zaručovala úctu a relativně neomezený přísun financí (když chtěla peníze, dokázala si je
vydupat). Pravda však je, že je nijak neprošustrovala. Většinu investovala do chudobinců, sirotčinců apod. Dokonce ve Falmaaru vytvořila Řád
dračích sester, jenž má za úkol budovat právě takovéto podniky (sirotčince,…) v celé zemi pomáhat těm, kterým nikdo jiný nepomůže.
• Je též velmi oblíbenou tetou a pratetou. Pomáhala s výchovou většiny mladších Ondoryonů a mnozí za ní chodí pro radu i nyní. Pravda,
Ondoryonovským mužům z ní vstávají vlasy na hlavě, neboť podporuje emancipaci svých ženských příbuzných a málokdo se jí do toho odváží
mluvit. Alannys si dokázala vypěstovat takový respekt a autoritu, že i král Lucerys má problém jí cokoliv vymluvit.

Zpět na rodokmen

Aemon Ondoryon
• Tituly: Princ-dědic Království
• Věk: 43
• Drak: Rudý drak Kelorth (male, velikost 10)
• Rodová čepel: Vengeance (Pomsta), prastará magicky nabitá čepel
• Princ Aemon Ondoryon je jedním z mála mužů Království a vůbec známého světa, kterým se poštěstilo, pokud to tak jde říci, neboť měl hned
dvě ženy za manželky…a to najednou. První z nich, Rhaenys, s ním žila ve Falmaaru od raného mládí. Společně vyrůstali, spřátelili se, zamilovali
se a dle dohodnuté smlouvy se pak vzali. Jakožto jedno z mála dohodnutých manželství, to jejich bylo plné lásky a něhy. Křehká a stydlivá
Rhaenys vedle ambiciózního a sebevědomého Aemona. Kdo by to byl řekl. Přesto mu dala dvě nádherné děti. Bohužel, narození toho druhého,
Rhaelly, se jí stalo osudným a na svou slabost zemřela. Aemona její smrt těžce vzala a není pochyb, že nebýt Maelyn, nejspíš by jeho deprese
pokračovala doposud.
• Maelyn je jeho druhá žena, kterou si vzal též na základě dohodnutého svazku. Aemon ji přesto dokázal mít velmi rád, i když jí nikdy nedokázal
dát lásku tak, jak ji dával Rhaenys. Po Rhaenysině smrti to byla ona, kdo ho vyvedl z deprese. Ona a jeho děti. Maelyn mu dala syna a dvě dcery.
Aemonův život byl tak vždy vše, jen ne nudný. Samotná výchova dětí pro něj byla oříškem, který se začal ukazovat být nerozlousknutelným.
Především potomci jeho a Rhaenys mu dokázali ukázat, jak vypadá skutečná revoluce v domácnosti. A to, co provádí Malaerys mu nedává spát.
Jen díky Maelininým přímluvám toho kluka dávno neohnul přes koleno.

Zpět na rodokmen

Daemon Ondoryon
•

Tituly: Princ Království, Dračí princ, dračí rytíř, rytíř řádu Gryffina

•

Věk: 24

•

Drak: Černý drak Nalgarox (male, velikost 11)

•

Daemon, princ se vším všudy. Hrdina dívčích srdcí (a též jejich lamač), odvážný a sebejistý. Po své matce Rhaenys zdědil odvahu a odhodlání Indiryonů. Po
otci pak ctižádostivost, sebejistotu a přirozenou autoritu Ondoryonů (dračí krev). Dle některých mudrců mu prý jeho matka při jeho početí předala
veškerou svou sílu a to byl též prý důvod její smrti při porodu Rhaelly. Tato síla z Daemona doslova vyzařuje vším, co činí. Ve svém věku se již dokázal po
Království tak proslavit, že je přezdíván Dračím princem (jak byl nazýván Ondor před svou korunovací). Též se mu podařilo získat pozici rytíře v řádu
Gryffina a to již v nízkém věku (15).

•

Co se rodiny týče, má Daemon silné ochranitelské pudy vůči své sestře Rhaelle. Mnohokrát se dostal do křížku s otcem i dědem právě kvůli tomu, že se
postavil na její stranu. Svou sestru zbožňuje a běda nápadníkovi, který by ji jakkoliv ublížil. Dokonce se spekuluje i o tom, že jejich vztah není čistě
sourozenecký, ale přerostl už i v milenecký. Pro to, samozřejmě nejsou důkazy a oba dva se vyvarují jakýchkoliv zřejmých symbolů náklonosti na veřejnosti,
neboť se obávají hněvu dědečka, kvůli Kodexu Lucerysově. Pověry však kolují. Vůči svým mladším nevlastním sestrám zaujímá dosti neutrální postoj, má je
rád jako sestry, ale zdaleka ne tak, jak Rhaellu. Nezapomeňme ani na jeho neteř, Helaenu, dceru Rhaelly a neznámého otce. Situace ohledně jejího narození
je popsána u Rhaelly. Co se vztahu, který s ní Daemon udržuje, týče, je víceméně otcovský. Daemon nedokáže nemilovat nic, co je nějak blízko Rhaelle. Pro
svou sestru má slabost a pro její dceru si ji vytváří také.

•

Nalgarox, drak Daemona, je nejrychleji rostoucí ze všech draků Ondoryonů vůbec. Podobně jako u Megalortha nikdo neví, jak je to možné.

•

Je velmi dobrým přítelem Aldamira Augaryona a společně s ním strávil spoustu času na vojenských taženích proti barbarům i proti silám chaosu. Aldamir
však není jediným významným válečníkem, který si Daemona oblíbil. Černá legie má hned několik elitních válečníků, kapitánů, kteří jsou jeho bratři ve
zbrani a kteří mu přísahali věrnost. Z významných rodů například sir Valiant Andaryon, sir Gawain Augaryon, sir Ogier z rodu Nazair a jeho sestra
Boadicea. Na turnajích též často zaujímá pozice na prvních třech místech, často i na tom prvním. Je skutečným mistrem v boji s mečem a dřevcem, či kopím
a to již v takto malém věku. Doslova princ Ondorovi krve a nemálo ho s Ondorem samotným srovnává.

Zpět na rodokmen

Rhaella Ondoryon
•

Tituly: Princezna Království

•

Věk: 19

•

Drak: Bílý drak Lazmaris (female, velikost 5)

•

Rhaelle je typickou Ondoryonkou a to ve všech směrech. Má všechny jejich atributy podobně jako její bratr Daemon. To vše je navíc umocněno výchovou,
které se jí dostalo. Jelikož jí matka zemřela již při porodu, vychovávala jí především její prateta Alannys, která do ní promítla hodně ze svého
svobodomyslného myšlení. Není se tedy čemu divit, že se Rhaelle často dostávala do pří jak se svým otcem, tak se svým dědem, králem. Už když jí vybírali
manžela, jasně se postavila na odpor a odmítla jakéhokoliv „chudáka“ (její slova), kterého jí vybrali.

•

Gawyn Thalon, jenž měl být jedním z nápadníků, se při své návštěvě dostal dokonce do potyčky s Daemonem, který mu nevybíravě rozbil nos hned poté, co
ho spatřil. Byla z toho nepěkná aféra. Podobně dopadl i Manuel Nazair, kterého Rhaelle dosti neslušně urazila. Když jí odvětil, že je stejně jen pitomá holka,
co do toho nemá co mluvit, Daemon ho vyzval na souboj, ve kterém Manuela porazil a ponížil. Po tomto incidentu už žádný nápadník nepřišel, aby se o její
ruku ucházel a otec to sám vzdal se slovy „Už jsme urazili dva rody, jestli budeme pokračovat, rozeštveme celé Království. Tak si buď svobodná, když chceš.“

•

Její vztah s Daemonem je dosti prazvláštní, jelikož překračuje normální sourozenecký vztah (prý jsou již milenci). Ani oni dva nejspíš netuší, jak jejich vztah
popsat. Stejně jako Daemon i ona má vůči svým nevlastním sestrám celkem dobrý, či spíše pozitivně neutrální, vztah. Vztah vůči zbytku rodiny je chaotický.
Některé má ráda, jiné ne. Výjimkou je její teta Naerys, která je jen o rok starší než ona. Vyrůstali spolu, a pokud to tak lze říci, jsou celkem dobré kamarádky.
Většinu volného času tak tráví právě s ní. Pokud tedy není zrovna Daemon ve Falmaaru, pak je volba jasná.

•

Jediná krize ve vztahu s Daemonem a také jediné zpestření Rhaellina života je její dcera Helaena, která se jí narodila v šestnácti letech. Rhaella nikomu
neřekla, že je těhotná, a když ji začalo růst bříško, všichni se tomu divili. Nejvíce se divil Daemon. A když mu Rhaella odmítla (prý) říct, kdo je otcem,
rozhněval se. Ve skutečnosti s Rhaellou nepromluvil celý měsíc. Přesto se na ni nedokázal zlobit. Nikdy se nedokázal zlobit na svou sestru příliš dlouho
nehledě na to, co provedla. Rhaella tak vychovává nyní čtyřletou holčičku Helaenu, kterou pojmenovala po své tetě.

Zpět na rodokmen

Helaena (Ondoryon)
• Tituly: Levobočka
• Věk: 4
• Drak: Dračí vejce
• Dcera Rhaelly Ondoryon a neznámého otce. Její narození bylo velkým překvapení jak pro Rhaellu tak pro jejího bratra Daemona
a zbytek rodiny. Otec byl v šoku, macecha taky a nejvíce ze všech pak Daemon, kterého ranilo, když zjistil, že Rhaella čeká dítě.
Navíc mu odmítla říci s kým. Přesto se stala Helaena miláčkem rodu a sám Daemon si ji oblíbil téměř jako Rhaellu. Ona k němu
vzhlíží jako ke svému otci, neboť toho svého nepoznala.

Zpět na rodokmen

Malaerys Ondoryon
•

Tituly: Princ Království, „Zlatý drak“

•

Věk: 20

•

Drak: Zlatý drak Odaroth (male, velikost 5)

•

Malaerys, prvorozený syn Maelyn a druhý syn Aemona. Je skutčným synem své matky a má i některé typické rysy Ondoryonů, přesto není
typickým Ondoryonem. Jako kdyby se varování Patriarchy před ředění Ondorovi zosobnilo. Malaerys je dle něj jasnou ukázkou, kam
Kodex Lucerys může vést.

•

Nedá se říci, že by byl šílený. To úplně ne a ani to není případ „bez draka“, ale je prostě extrémistický. Jeho matka ho velmi, velmi
rozmazlovala, stejně jako Alyssane, se kterou si velmi rozumí. A jeho otec ho má též rád. Navíc Malaerys není válečník ala Daemon, takže
netráví čas na frontě a pod, ale většinou jen doma ve Falmaaru a po návštěvě turnajů, kde se jako správný floutek naparuje ve zlaté zbroji a
svádí děvčata. A nemálo z nich přivádí do problémů…

•

Morální zásady nemá víceméně žádné a s rostoucím věkem jako by ztrácel i svědomí. Málem přizabil malé dítě, když projížděl městem.
Děcko mu skočilo pod koně a mávalo princi, on ho tvrdě odkopnul, protože se pletlo. Rozražená lebka naštěstí nebyla smrtelná, ale
nechybělo mnoho. Jindy zase jeho drak Odaroth sežral pasáčkovi stádo ovci a Malaerys místo aby vyplatil ztrátu, nechal pasáčka veřejně
zbičovat, protože si dovolil osočit prince a jeho draka. Jsou mu přičítány též církevního majetku, zpustošení několika svatyň, obcování na
svatém místě, znásilnění desíti sester Sesterstva a další.

•

Na královském dvoře tyto a další výstřelky Malaeryse přehlížejí a to nejen z důvodu vlivu Maelyn na Aemona, který jí v tomto směru
poslouchá a Malaerysovi činy omlouvá a kryje. Hodně mu pomáhá též jeho aristokratické vzezření prince. Na veřejnosti mezi šlechtu
zapadne jako málokdo jiný a jeho noblesa oslňuje. Některý mu proto přezdívají „Zlatý drak“. Lid a církev ho však nemají v oblibě.

Zpět na rodokmen

Rhaenys Ondoryon
• Tituly: Princezna Království
• Věk: 19
• Drak: Modrá dračice Falrix (female, velikost 5)
• Rhaenys je nejstarší dcera Maelyn a Aemona. Své jméno získala na počest své nedávno zemřelé nevlastní matky Rhaenys Indiryon a nutno
dodat, že Rhaenys se vždy snažila žít tak, aby jí složila čest. Ač byla její nevlastní matka křehká a stydlivá dívka, přesto byla na duši dosti silná a
inteligentní, též velmi oblíbená u lidu, neboť se snažila pomáhat, kde mohla. Na rozdíl od své jmenovkyně je tato Rhaenys naštěstí velmi čilá a
energetická a rozhodně ne křehká. A toho hojně využívá.

• Velmi ráda cestuje a během svého krátkého života procestovala velkou část země, přičemž se snažila poznat místní zvyky a kulturu tak, aby
mohla pomoci tam, kde je třeba. Též jakožto jedna z mála z královského rodu dobrovolně podstoupila výuku u magistra Christofa Alvazara,
královského knihovníka. Knihy byly vždy její velkou vášní. Stejně tak však i lov.
• Se svou mladší sestrou a se svým starším bratrem nemá zrovna nejlepší vztah, neboť Alyssane i Malaerys jsou vše, co Rhaenys není a podobný
vztah má i se svou matkou. Se svými nevlastními sourozenci se snaží vycházet, i když ti dva měli vždy spíše neutrální postoj vůči komukoliv
jinému, než sobě navzájem.

Zpět na rodokmen

Alyssane Ondoryon
• Tituly: Princezna Království
• Věk: 17
• Drak: černý drak Cantarix (female, velikost 5)
• Pravá dcera své matky. Bez pochyby má více Augaryonské, než Ondoryonské krve, přesto jí některé ryze královské povahové rysy nelze upřít. Je
velmi ambiciózní a její vlastní prospěch je pro ni velmi důležitý. Vychovávaná byla jako skutečná lady a svou „líbezností“ si získala srdce
nejednoho muže, jenž navštívil královský dvůr. I její otec jí má velmi rád. Po pravdě, někteří tvrdí, že je „tatínkovým miláčkem“ a že by pro ni
udělal skoro cokoliv. Není pochyb o tom, že je dosti rozmazlovaná a ona se toho nebojí využít. Když chce něčeho dosáhnout, nedělá jí problém
manipulovat s lidmi a to včetně jejích blízkých příbuzných.
• Se svou starší sestrou nevychází nijak dobře a už v mládí mezi nimi bylo příliš mnoho nešvarů, při kterých Alyssane vyhrála právě díky postoji
otce, jenž byl většinou na její straně. Stejně takový je bezesporu postoj i její matky, která se v mladé Alyssane vidí a přeje jí. Naproti tomu výtečně
vychází se svým starším bratrem Malaerysem. Také je jedna z mála, kteří s ním jsou ochotni vyjít.
• Jedno však Alyssane upřít nelze. A to, že je velmi pěkná a půvabná, s vystupováním princezny a velmi vybraným dvorním chováním. Je též velmi
dobrou hráčkou na loutnu a na harfu, tančí, zpívá…prostě dokonalá princezna.

Zpět na rodokmen

Aurane Ondoryon
• Tituly: Princ Království
• Věk: 40.
• Drak: Purpurový drak Zalgaroth (male, velikost 8)
• Jakožto druhorozený syn, tedy někdo, kdo nemá moc velké šance na zdědění královského titulu, byl Aurane již od narození vychováván dosti
volně. Nikdy nebyl nucen podstoupit královské vzdělání a měl tak velkou volnost v tom, co mohl dělat. A přesně tak Aurane jednal. Většinu
svého mládí strávil na lovu, či na slavnostech a pitkách. Užíval si, bavil se a dováděl s děvčaty. Pravda je, že Auranovo mládí bylo nanejvýš
divoké a bláznivé. Vše se však změnilo dne, kdy se zamiloval. Nikdo nikdy nezjistil jméno oné (ne)šťastné, jenž byla Auranovou láskou. Když se
pak Aurane objevil na dvoře s malým chlapečkem, Antarysem, bylo zřejmé, že jejich vztah byl víc než jen krátkou láskou. Antaryse přijal za
vlastního a oznámil to celému dvoru. Antarys se sice nikdy nemohl dostat mezi dědice trůnu, přesto ho dvůr nakonec akceptoval. Sám Aurane
nikdy nikomu neřekl, kdo je matkou Antaryse a co se s ní stalo. Aurane se po této epizodě dosti uklidnil a jeho do té doby optimistická a
zábavná povaha se změnila v lehce pesimistickou a cynickou. Více už neběhal za ženami, ale víno a alkohol měl stále rád. Otec mu nakonec
zařídil manželství, aby ho donutil usadit se a začít brát vážně svou funkci prince říše. Jeho manželka Elaena Thalon byla dcerou své matky a s
krví Augaryonů přicházela i touha po zisku. Aurana urgovala k tomu, aby se snažil vyzískat více moci v rámci Království a aby se koukal
prosadit jak kvůli ní, tak kvůli dětem. Ty mu dala dvě, dvojčata, Laenu a Daenu. Pravda je, že Aurane nikdy moc neřešil rodinu a své potomky.
Jediné city, které kdy projevil, byly vůči Antarysovi a i těmi docela šetří. Na královském dvoře byste těžko hledali většího cynika.

Zpět na rodokmen

Antarys Ondoryon
• Tituly: Levoboček Aurane Ondoryona
• Věk: 20
• Antarys je nemanželským synem Aurane Ondoryona. Ten ho jednoho dne přinesl domů a oznámil, že toto je jeho syn Antarys a že ho uznává
jako svého. O jeho matce se nikdy nezmínil. Antarys tak dodnes neví, kdo je jeho matka.
• Celý svůj život byl Antarys na dvoře přehlížen. Každý sice věděl, že je synem prince Aurana, přesto ho nikdo nebral moc vážně a většinou ho
přehlíželi. Byl přeci jen pouhý bastard. Jeho život tak nebyl vůbec lehký a každý úspěch si musel tvrdě zasloužit. Přesto měl alespoň nějaký
základ. Otec mu sice zaplatil vzdělání, přesto byl přehlížen a učitelé na něj byly obzvláště přísní. Více, než byly na ostatní děti princů. To samo o
sobě Antara poznamenalo. Nejen, že byl od mala brán jako někdo méněcenný, někdo, koho mohou ostatní ignorovat, navíc byl přehlížen i svými
souputníky a i když mezi nimi došlo k nějaké interakci, vždy byla plná nerovností. Pravda, i zde se najdou výjimky.
• Jeho příbuzná, Aennys , se kterou vyrůstal, pro něj byla od mala více sestrou, než jeho vlastní sestry. Spolu s ní si hrával jako mladý a později to
byla právě Aennys , která se ho snažila protlačit na dvůr.

Zpět na rodokmen

Daena a Laena Ondoryon
• Tituly: Lady rodu Ondoryon
• Věk: 17
• Drak: Zelení draci Enrakis a Anrakis (females, velikost 1)
• Daena je dvojčetem Laeny a jako taková spolu s ní sdílí více než jen otce a matku. Jsou jednovaječnými dvojčaty a to značí, že jsou
zcela identické. Naneštěstí pro zbytek rodu, jsou identické nejen vzhledem ale i povahou. Až na pár nepatrných odlišností, jsou
zcela nerozeznatelné a nikdo, kdo je opravdu hodně dobře nezná, je nedokáže rozlišit.
• Od mala se společně se sestrou oddělovaly od zbytku dvora a společnosti. Jejich matka, věčně bažící po moci a uhánějící jejich
otce do politiky, na ně většinu času neměla čas a otec, cynik jako žádný jiný, na ně zase neměl náladu a vlastně o ně nejevil ani
moc velký zájem. Naštěstí měly sestry samy sebe. To byl také bezesporu důvod, proč si vzájemně přirostly k srdci, jak málokteří
sourozenci. Není nezvyklé, že za sebe dokončují věty, či předem tuší, co ta druhá chce provést, či udělat.
• Dvůr a dvorní aktivity jim nebyli nikdy moc blízké a raději trávily svůj čas venku v parcích a v lesích okolo hlavního města.
Prostý lid jim byl leckdy bližší, než šlechta a to i přes jejich typický Ondoryonovský rys, který se u nich samozřejmě též
projevoval. Nebyl však tak silný jak u ostatních příbuzných a i když se považovaly za dědičky Ondorovi (dračí krev), stále si
dokázaly najít cestu k obyčejnému lidu. Stejně jako jejich prateta Alanyss se kterou si celkem rozumí.

Zpět na rodokmen

Naerys Ondoryon
• Tituly: Princezna Království
• Věk: 20
• Drak: Drak Alxaris (female, velikost 6)
• Nejmladší z potomků Lucerysových. Většina jejich sourozenců je o generaci starší a těžko se tak můžeme divit Naerysině výchově a její
„speciálnosti“ na královském dvoře. Od mala si byla nucena hrát s dětmi, které byli ve skutečnosti jejími synovci a neteřemi. A to bylo
samozřejmě v přímém rozporu se silně pro-generační politikou, která ve společnosti existovala. Když si s ní hráli, museli jí prokazovat úctu
jako „generačně starší“ osobě, tedy jako své tetě. To jí bylo samozřejmě dosti nepříjemné a bylo to pro ni nezvyklé. Ano, jako správný Ondoryon
toho čas od času dokázala využít, když si chtěla přilepšit, ale jako dítě jí intriky ještě moc netrápily.
• Mezi její přátele lze započítat především její sestřenice Aennys a Rhaenerys. Především pak Rhaenerys, pro kterou se Naerys stala něčím jako
starší sestrou a se kterou trávila většinu svého volného času.

Zpět na rodokmen

Vaeron Ondoryon
• Tituly: Princ Království, Třetí maršál Království, dračí rytíř
• Věk: 52
• Drak: Zelený drak Dargoth (male, velikost 13)

• Rodová zbraň: Zármutek, prastarý meč ukutý neznámou rasou, magicky nabitý
• Vaeron je mladším bratrem krále Luceryse. Již v době svého mládí bylo zřejmé, že nikdy nebude vládnout a že jeho budoucí potomci budou až
boční větví královského rodu. Dřív, než dospěl, byly na světě dva z jeho synovců a Vaeron, ač toužil po moci, věděl, že tudy cesta nepovede.
Vydal se tedy cestou vojáka. Když nemohl dosáhnout moci v boji o trůn, pokusil se vydobýt své místo v armádě. A to se mu také povedlo. Díky
ranému výcviku a později velmi akční vojenské kariéře se z něj stal jeden z důležitých pilířů říše a maršál dračích armád.
• Ve svých středních letech, poté, co již měl za sebou několik z válečných tažení, oženil se Vaeron s Aennou Andaryon, která mu následně během
několika let dala tři děti. Říká se, že Aennu velmi miloval a když při porodu Aennys zemřela, Vaeron to velmi těžce snášel. Od té doby se prý již
do žádné jiné nezamiloval a zasvětil celý svůj život svým dětem. Odložil zbroj a meč a stal se z něj milovaný otec. To mu vydrželo více než deset
let. Během této doby si vytvořil se svými potomky velmi silné pouto a předal jim mnohé znalosti. Luceryse vyučil v šermu a taktice, dcerám pak
zajistil nejlepší možné dvorní vzdělání. Jeho bratr Lucerys ho nakonec chtěl využít v politice a znovu ho oženit, aby upevnil moc Ondoryonů.
Vaeron však poprvé bratrovi vzdoroval a odmítl přijmout jakoukoliv další ženu, která by tak nahradila Aennino místo. Proto raději znovu
oblékl zbroj a vydal se na další válečná tažení, aby se tak zbavil naléhání svého bratra.
• Vaeron byl jedním z těch, kteří podpořili Kodex Lucerysův. V tomto směru bratra podpořil vším svým vlivem a možná i kvůli jeho podpoře se
církev doposud neodhodlala k žádnému radikálnímu kroku.

Zpět na rodokmen

Lucerys (Luke) Ondoryon
• Tituly: Sir, dračí rytíř
• Věk: 20
• Drak: Drak Ingaroth (male, velikost 6)
• Prvorozené dítě Vaerona a Aenny, rytíř a šampion mnoha turnajů. Stejně jako jeho příbuzná Naerys a jeho sestry, i on byl postižen „generační“
kletbou. To znamená, že musel vyrůstat s dětmi stejně starými, přesto o generaci mladšími. Lucerys to však vyřešil po svém. Úplně se vykašlal na
společenský život na dvoře a plně se oddal vojenskému životu a tréninku. Navíc měl výtečné rodinné zázemí, neboť ho otec podpořil a vedl ho
mládím tak, aby z Luceryse vyrostl skutečně schopný mladý muž, který bude moci pokračovat ve stopách svého otce a proslaví tak tuto boční
větev královského rodu.
• Svého otce respektuje a vděčí mu za vše. Podobně kladný vztah má i ke svým sestrám, které miluje a jež slíbil ochraňovat, jako správný rytíř.
Někdo by mohl tvrdit, že jeho typické Ondoryonovské rysy jsou tak potlačeny, přesto není pochyb o tom, že krev pro něj je velmi důležitá.

Zpět na rodokmen

Rhaenerys Ondoryon
• Tituly: Lady rodu Ondoryon
• Věk: 19
• Drak: Hnědá dračice Zalantis (female, velikost 4)
• Druhý potomek Vaerona a Aenny. Rhaenerys, zkráceně Rhae, neboť své celé jméno považuje za krkolomné a zbytečně dlouhé, vyrůstala jako
její sourozenci po boku o generaci „mladších“ dětí. Na rozdíl od svých sourozenců si nedokázala najít nějakou osobní cestu a většinu času tak
trávila buď v rodinném kruhu, anebo se svou sestřenicí Naerys. Její otec jí dal k dispozici vše, co chtěla a poskytl jí luxus, stejně jako Lucerys
poskytl luxus Naerys. Obě tak měli vždy jen ty nejlepší šaty, šperky a podobně. Společně tak často tráví čas nakupování, šitím a podobnými
dámskými věcmi, které mužům připadají nesmyslné.

Zpět na rodokmen

Aennys Ondoryon
• Tituly: Lady rodu Ondoryon
• Věk: 17
• Drak: Purpurový drak Mergaloth (male, velikost 4)
• Aennys je nejmladší dcerou a potomkem Vaerona a Aenny. Její matka, Aenna, zemřela při jejím porodu a Aennys ji tak nikdy nepoznala. To samo
jí nejspíš poznamenalo a to i přes lásku jejího otce a jejích starších sourozenců.
• Její dětství nebylo lehké, a i když jí všichni milovali, jakožto benjamínka rodu, Aennys nebyla nikdy příliš šťastná. Vaeron, její otec, se jí snažil
zahrnout luxusem a láskou a mohla mít vše, co si jen přála. Jenže to nebylo dost. Nebylo to tím, co hledala. Přesto nebyla úplně sama. Její sestra
Rhaenerys, či její sestřenka Naerys ji rády přijímaly mezi sebe a pomáhaly se jí stát skutečnou dámou.
• Nejraději však měla Antaryse, svého polo-synovce. Ač mezi nimi byla generační mezera, on sám byl starší jak ona. A jelikož on na nějaké
společenské zvyky kašlal, Aennys v něm našla společníka, se kterým si mohla hrát a bavit se, aniž by byla spoutána nějakými dvorními
konvencemi. V pozdějším věku, během dospívání, si začala uvědomovat nespravedlnosti, kterými je Antarys vystavován. Brala ho na plesy a dvorní
akce, na které doposud nechodil. Všem dala jasně najevo, že Antarsys je Ondoryon a že ona ho uznává. A jelikož jí málokdo dokázal cokoliv
odmítnout (především proto, že se nikdo nechtěl vystavit hněvu jejího bratra a otce) , Antarův stav na dvoře se díky ní zlepšil, a i když stále nebyl
brán za legitimního člena rodu, jeho přítomnost byla poté alespoň akceptována.

Zpět na rodokmen

Rhaenyra Ondoryon
• Tituly: Lady rodu Ondoryon, Hraběnka-matka Nazairu
• Věk: 51
• Drak: Bílá dračice Syf (female, velikost 12)
• Rhaenyra je prvorozenou dcerou Eanora, který byl strýcem nynějšího krále Luceryse a ještě za vlády jejího děda byla provdána za mladého
Haralda Nazairského, hraběte z Ostrovů. Ač má silné Ondoryonovské rysy i vlastnosti, Ostrovy ji změnili. Ztvrdla a zocelila se tak, jako žádná z
Ondoryonek. Ani Alannys nemá tak silnou vůli a charakter válečnice, jako Rhaenyra. Někteří ji oslovují Hraběnka válečnice a její vlastní synové,
ostřílení válečníci a mořští vlci, ji respektují a uznávají její názory. To samo o sobě je na Ostrovech velmi nezvyklé.

• Traduje se, že když došlo k setkání mezi Rhaenyrou a Lucerysem, kteří se dvacet let neviděli, došlo k souboji vůlí, který neměl obdoby a který
král prohrál. Je to však jen pověra a důkazy pro to nejsou žádné. Štítonoška, či Valkyrie z Ostrovů je jednou z mála žen království, kteří se cítí na
bojišti zakutí v oceli stejně dobře jako na dvoře v překrásných a velmi drahých šatech.
• Všechny své tři děti vychovala dle tradic Ostrov okořeněné o Ondoryonské ambice. Ze všech třech má nejraději Manuela, jelikož nejvíce
zosobňuje typického Ostrovana a připomíná jí Haralda, manžela, kterého milovala. Z Ostatních Ondoryonů si nejvíce oblíbila mladou Visenyu,
jejíž elán a schopnosti Rhaenyře imponují a připomínají ji samotnou v jejím mládí. A také princeznu Rhaellu a její charakter a osobnost, neboť
Rhaella je jednou z těch, kteří dokáží stát se svým názorem proti králi a uspět. A toho si Rhaenyra cení. Jak vidno, její povaha jí dovoluje
respektovat víceméně jen ženy a přesto, mnozí tvrdí, že sám princ Daemon mnohokrát Ostrovy navštívil a byl svou „tetičkou“ vřele přivítán. A
vřelé přivítání je něco, co mužům Rhaenyra zásadně nedává.

Zpět na rodokmen

Maegor Ondoryon
•

Tituly: Princ Království, dračí rytíř

•

Věk: 42

•

Drak: Černý drak Megalorth (male, velikost 14)

•

Osobní zbraň: Souleater

•

Černá ovce rodiny a věčný rebel plný ambicí toužící po tom dokázat všem, že je víc, než ostatní. Jeho arogance je doplňována jeho výtečnými schopnostmi v oblasti
vojenství a dvorních umění. V raném mládí procestoval celé Království, a když mu bylo dvacet, odletěl na Megalorthovi za jeho hranice. Všichni ho pokládali za
mrtvého. Prý je to již ztracený případ. On se však vrátil. Bylo mu třicet, když se jeho obrovský černý drak snesl na nádvoří Falmaaru a z něj seskočil jezdec
nepodobný tomu, který odlétal. Ať již za hranicemi Království spatřil a navštívil cokoliv, změnilo ho to v tvrdého a zkušeného muže, který šetří slovy a nemá daleko
k jasným a rázným činům. Pokud se něco nezměnilo, tak je to jeho touha po slávě a jeho ambice.

•

Netrvalo to dlouho a během dvou let po návratu si vyhlédl svobodnou Ondoryonskou ženu, Elliu, do které se zamiloval a ona do něj též (jak moc opravdová láska
to je z jeho strany, to nikdo neví). Svatba byla vzápětí a nyní je na světě již jeho sedmiletá dcera Elys a dvouletý syn Daeron a Ellia je znovu v očekávání.

•

Sám Maegor se doma zdržuje relativně často. Většinu času tráví buď s Elliou, či na dvoře svého bratra pozorujících situaci a pomáhajíc radou i činem. Když je
Království ohroženo, ihned sedlá svého obřího draka, který je již nyní velikostí srovnatelný s královým Alzerothem (nikdo netuší, jak je možné že Megalorth tak
rychle roste). Putování za hranicí Království ho silně změnilo…nebo ne?

•

Když se dozvěděl, že svou náhlou svatbou s Elliou porušil Kodex Lucerysův zakazující incestní svatby královského rodu, mávl nad tím rukou. Prý toto gesto
doprovodil se slovy: „AŤ se ukáží ti, kteří mne chtějí zakázat mít Elliu za ženu. Seznámím je se Souleaterem.“ To, že je jezdcem na jednom z největších draků v
Království, dozajista mělo vliv též.

•

Souleater (Požírač duší) je meč, který si Maegor přinesl ze svých cest. Dle všeho se jedná o další legendární čepel moci vykovanou před lidskými věky.

Zpět na rodokmen

Elys Ondoryon
• Tituly: Princezna
• Věk: 7
• Drak: Malá černá dračice Telaris (female, 2)

Zpět na rodokmen

Hellaena Ondoryon
• Tituly: Princezna
• Věk: Mrtva
• Drak:
•

Hellaena Ondoryon byla nejstarší dcerou krále Luceryse a jeho ženy Vaeniell. Od mala se zdála býti silnou Ondoryonkou a její teta Alannys pro ni byla velkým
vzorem ve své samostatnosti a síle vůle, stejně tak jí imponovala dobrodružná povaha Maegorova. Ze všech Lucerysových potomků byla Hellaena Maegorovi nejblíže
(alespoň do doby, než se Maegor vytratil z Království). Přesto byla pravou dcerou Ondorova rodu a věděla, jaká je její povinnost.

•

Když jí Lucerys nabídl Alvazarskému sirovi Diegovi, kterého si vyhlédl na pozici Mistra práva, Hellaena souhlasila. Diego nebyl špatný muž a brzy v sobě nalezli jistou
formu zalíbení. Dala mu celkem tři děti a i když nešlo přímo o lásky plné manželství, nelze mluvit ani o nějakém interním napětí, či nesnášenlivosti. Prostě
domluvený sňatek, kde k sobě manželé nalezli cestu a nastolili toleranci a lásku. Alespoň to se povídá. Jaká byla realita, kdo ví. Každopádně Diego byl a je přátelská a
milá osoba a nikdo nepochybuje, že se Hellaeně právě toto na něm muselo líbit.

•

Bohužel má tento příběh špatný konec. Jeho konec je tak trochu tajemný a nikdo vlastně neví, co přesně se stalo. Hellaena z ničeho nic začala churavět a do té doby
silná a zdravím oplývající žena začala být častěji nemocná a začala se stranit lidí. Nikdo nechápal, co se děje. Arcimág Xor sice navrhl, že by to mohlo být prokletí
nějakého mocného magicky nadaného jedince, ale nikdo nedokázal po takovém prokletí nalézt stopy. Pro jistotu se však stáhla z Falmaaru a odcestovala do Alvazaru,
kde si měla mimo politickou scénu odpočnout a uzdravit se. Bohužel, jak se ukázalo, nefungovalo to. Ani návštěva její příbuzné Aenny jí nezvedla náladu.

•

Nakonec, půl roku před koncem svého života, Hellaena na pár měsíců úplně zmizela. Nikdo neví kam se vydala, ale jednoduše zmizela pryč z Amiccosu. Vrátila se o
čtyři měsíce později, stále churavá, přesto usmívající se a s očividně lepší náladou. Ať se za ty čtyři měsíce přihodilo cokoliv, očividně jí to zlepšilo náladu. Tento
záchvěv naděje však nevydržel příliš dlouho. Měsíc na to znovu ulehla na lůžko a všechny příznaky se jí vrátili. Tentokráte však ještě silněji nežli dříve. Za další měsíc
lékaři oznámili, že je konec. Hellaena, Ondorská princezna, úžasná a silná žena srovnatelná s takovými osobami jako je Alannys, Rhaenyra či Visenya, odešla a
zanechala po sobě tři malé děti a vdovce. Její odkaz však žije dále. Rhaella, pro kterou byla Hellaena dlouhou dobu jedním ze vzorů, po ní pojmenovala svou dcerku.

