
Royal court
OSOBY NA KRÁLOVSKÉM DVOŘE VE FALMAARU + PÁR DALŠÍCH 

DŮLEŽITÝCH OSOB, KTERÉ SE TAM ČAS OD ČASU OBJEVÍ



Claudia Blackpool

 Titul: Lady rodu Blackpool

 Věk: 18

 Claudia Blackpool je dcerou Lorda Blakcpoola, vazala vévodů z Augaru. Jakožto 

druhorozená dcera (tedy ta, která si na vdavky musí počkat) byla na žádost 

princezny Alyssane pozvána na královský dvůr, kde se stala její přítelkyní a 

jednou z jejich dvorních dam. 



Fiona Woodlaw

 Titul: Lady z rodu Woodlaw

 Věk: 17

 Fiona, dcera lorda Woodlawa, vazala barona Lamberta z Thalonu, je další z 

dvorních dam princezny Alyssane. Na rozdíl od Claudie a Lucretie je však již 

„zadaná“. O její srdce a ruku se uchází jistý Sir Gawain Augaryon. Fiona sama je 

samozřejmě takovou partií nadšena (stejně jako její otec). Méně již je nadšen 

Gawainův strýc a hlava rodu, Raenor, vévoda z Augaru. Srdci však neporučíš. Čas 

ukáže, jak se jejich „vztah“ bude vyvíjet a jestli přetrvá, nebo ne. 



Lucretia di Rosa

 Titul: Lady z rodu di Rosa

 Věk: 17

 Lucretia je třetí z dvorních dam princezny Alyssane Ondoryon. Je dcerou lorda di 

Rosa, vazala Amiccoského hraběte. Pochází z malé rodiny (je jedinou dcerou) a 

nejspíš proto skončila na královském dvoře, kde prodělává „dvorní výchovu“ a kde 

ji může její otec vystavovat na očích případných ženichům z mocných rodů 

Království. Lucretia ví, že ji čeká osud domluveného sňatku, kterým si její 

ambiciózní otec pokusí získat mocné přátele. Než se však najde „vhodná partie“ je 

svobodnou dívkou v centru společenského dění celého Království. A kdo ví, její 

starý otec může z ničeho nic zemřít a lordem by se pak stal její bratr Lorenzo, 

který by své milované sestřičce určitě umožnil provdat se z lásky.



Reyna Goldpeake

 Titul: Lady z rodu Goldpeake

 Věk: 21

 Dvorní dáma princezny Rhaelly Ondoryon a její jediná kamarádka a důvěrkyně. 

Jak známo, Rhaella se na dvoře kamarádí s málokým, ale s Reynou má vřelý 

vztah. Někteří tvrdí, že by mohli být klidně sestry. 



Violet Rosier

 Titul: Lady z rodu Rosier

 Věk: 17

 Jediná dvorní dáma princezny Naerys. Violet přišla na královský dvůr na přímou 

prosbu princezny Naerys, která jednou navštívila Knight’s Inn při cestování do

Thallonu v doprovodu svého bratra Aemona. A právě v Knight’s Inn se setkala

Naerys s Violetem a velmi si jí oblíbila. Když poté požádala lorda Nicolase Rosiera

Violetina otce, zda by svolil k uvolnění Violet na královský dvůr o Falmaaru, ś 

radostí souhlasil. Pro rod Rosier je to přeci jen velká pocta a kdo ví, snad se Violet 

podaří svou krásou na dvoře okouzlit nějakého bohatého a mocného šlechtice, který  

si ji vezme a podpoří zájmy rodu Rosier.



Ancalyron

 Titul: Patriarcha Dračí církve

 Věk: 62

 Fanatický zastánce Dračí církve, konzervativec, který bere všechny články víry 

doslova a rozhodně nemá smysl pro toleranci. Stará víra, či víra v Neporazitelné 

světlo, stejně jako víra Ostrovanů, jsou pro něj heretické nauky, které se snaží 

vymýtit za pomocí misionářů a nátlaku na krále (neúspěšného). 

 Silně nesouhlasil s uzákoněním Kodexu Lucerysova. Královský incest je dle něj 

svatou povinností všech nástupců Ondorových a míšení královské krve je hereze. 

Samozřejmě to netvrdí moc nahlas. Král Lucerys je příliš velká a mocná autorita, 

aby se s ní mohl měřit. Svůj názor však neskrývá. 



Andreas Zann

 Titul: Velitel Dračí gardy

 Věk: 42

 Andreas byl mladým panošem v době, kdy byl král Lucerys ještě princem. Tenkrát 

ho zachránil před smrtí, když si princ vyrazil do lesa a přepadli ho banditi, jež ho 

chtěli zajmout a vynutit si výkupné. Tenkrát u sebe Lucerys neměl draka, jen 

svého přítele, Andrease, jež byl jeho panošem. A byl to Andreas Zann, který sám 

pobil víc jak desítku banditů, utrpěl zranění a zachránil svého prince. Když se 

poté Lucerys stal králem, okamžitě mu nabídl pozici v Dračí gardě, kde se 

Andreasův talent zdokonalil. Nakonec se z něj stal Velitel Dračí gardy. 



Andrew Hawk

 Titul: Královský lovčí

 Věk: 43

 Andrew, známý též jako Hawk, je královským lovčím a sokolníkem. Odtud také 

pochází jeho přezdívka Hawk. 



Nalfaerin

 Titul: Sihilionský velvyslanec

 Věk: ?

 ¨Nalfaerin je vyslancem elfího království Sihilion (království, ze kterého 

pochází i královna Vaeniell) ve městě Falmaar. 



Caedmus

 Titul: Acheronský velvyslanec ve Falmaar. 

 Věk: ?

 Je prý mocným nestárnoucím čerknokněžníkem s neuvěřitelnou mocí. 



Alzakhir

 Titul: Gardista. Destroyer of Hope. 

 Věk: ?

 Acheronský gardista. Osobní ochránce Caedma. 



Durogan Gorumhar

 Titul: Velvyslanec Trpasličích království, Runový mistr 

 Věk: 186 let

 Je jedním z nejctihodnějších trpaslíků. Alespoň z těch, kteří jsou lidem známi. Je 

velvyslancem všech trpasličchí království. 



Annie

 Osobní komorná královny Vaeniell.



Hieron Nauros

 Titul: Sir, Člen Dračí gardy

 Věk: 52 let



Laman Purefall

 Titul: Sir, Člen Dračí gardy

 Věk: 31 let



Renald du Want

 Titul: Sir, Člen Dračí gardy

 Věk: 36 let


