LEVENDE LIJNEN

het huis van kadmos – De Kadmiden
Dragers van het teken van het serpent
Verheven door Toorn, de herrezen Ares

het huis van odysseus – De Odysseïden
Dragers van het teken van het Trojaanse paard
Verheven door Hartbewaarder, de herrezen Aphrodite

het huis van theseus – De Theseïden
Dragers van het teken van de Minotaurus

het huis van achilles – De Achilliden
Dragers van het teken van de krijger

het huis van perseus – De Perseïden
Dragers van het teken van de Gorgo
Verheven door Getijdenbrenger, de herrezen Poseidon

UITGESTORVEN LIJNEN

het huis van meleager – De Meleagriden
Dragers van het teken van het Calydonische zwijn

het huis van bellerophon – De Bellerophoniden
Dragers van het teken van Pegasus

het huis van jason – De Jasoniden
Dragers van het teken van de ram

het huis van herakles – De Herakliden
Dragers van het teken van de Nemeïsche leeuw
Verheven door de Zwelger, de herrezen Dionysos

LIJST VAN PERSONAGES

GODEN
overleden aan het begin van de agon
Aphrodite: godin van schoonheid, voortplanting, genot en liefde
Ares: god van oorlog, moed, wreedheid en bloedlust
Dionysos: god van feesten, religieuze extase, waanzin, theater, wijn
en beplanting
Hephaestus (krachten uit de Agon verwijderd): god van vuur,
smeden en steen- en metaalwerk
Poseidon: god van de zee, overstromingen, droogte, paarden en
aardbevingen

levend aan het begin van de agon
Artemis: godin van de wildernis, de jacht, wilde dieren, geboorte
en jonge meisjes
Athena: godin van de wijsheid, ambachten, oorlogsstrategieën;
verdediger van steden
Hermes: god van zwermen en kuddes, dieven, kooplieden, reizigers
en taal; gids van de doden en boodschapper van de Olympiërs

status onbekend bij aanvang van de agon
Apollo: god van voorspellingen, liederen, gedichten, boogschieten,
genezen en licht, maar ook van ziektes en plagen
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huidige nieuwe goden
De Zwelger: bezit de kracht van Dionysos
Getijdenbrenger: bezit de kracht van Poseidon
Hartbewaarder: bezit de kracht van Aphrodite
Toorn: bezit de kracht van Ares

HUIS VAN PERSEUS, STICHTER VAN
MYCENE EN DODER VAN MEDUSA
Rhea Perseous: sterfelijke vrouw die Getijdenbrenger werd, de
nieuwe Poseidon. Verre familie van Lore
Demos Perseous: Lores vader en de archon van de Perseïden,
vermoord aan het eind van de vorige Agon
Helena Perseous: Lores moeder, geboren in het Huis van Odysseus,
vermoord aan het eind van de vorige Agon
Melora Perseous: ook bekend als Lore, het laatste sterfelijke lid van
de Perseïden
Olympia Perseous: Lores zus, vermoord aan het eind van de vorige
Agon
Damara Perseous: Lores zus, vermoord aan het eind van de vorige
Agon

HUIS VAN ACHILLES, HELD VAN DE
TROJAANSE OORLOG
Philip Achilleos: archon van de Achilliden, verre familie van
Castor en Evander
Acantha Achilleos: voormalige leeuwin, vrouw van Philip
Genezer Kallias: Castors voormalige lerares geneeskunde
Cleon Achilleos: Castors vader, overleden
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Phaedra Achilleos: Castors moeder, gedood tijdens een eerdere
Agon
Castor Achilleos: Lores beste jeugdvriend en voormalige
trainingspartner
Evander Achilleos: verre neef van Castor, Boodschapper van de
Achilliden
Orestes Achilleos: lid van Lores en Castors trainingsgroep

HUIS VAN KADMOS, STICHTER VAN
THEBE EN DODER VAN HET SERPENT
Aristos Kadmou: voormalige archon van de Kadmiden die Toorn
werd, de nieuwe Ares
Belen Kadmou: zoon van Aristos, bastaard

HUIS VAN ODYSSEUS, DE SLUWE
KONING VAN ITHAKA
Iolas Odysseos: Iro’s vader en voormalige archon van de
Odysseïden die Hartbewaarder werd, de nieuwe Aphrodite,
zijn positie als archon werd ingenomen door een ver mannelijk
familielid
Dorcas Odysseos: Iro’s moeder, die op mysterieuze wijze verdween,
tijdens haar leven een goede vriendin van Lores moeder
Iro Odysseos: Lores vriendin en voormalige trainingspartner
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HUIS VAN HERAKLES, HELD VAN
DE TWAALF WERKEN
Iason Herakliou: heeft de rest van zijn bloedlijn vermoord toen hij
de Zwelger werd, de nieuwe Dionysos

ANDERE HUIZEN
Het Huis van Bellerophon: doder van de Chimera en berijder van
Pegasus (uitgestorven bloedlijn)
Het Huis van Jason: leider van de Argonauten die het Gulden Vlies
hebben heroverd (uitgestorven bloedlijn)
Het Huis van Meleager: prins van Calydon en doder van het
Calydonische zwijn (uitgestorven bloedlijn)
Het Huis van Theseus: koning van Athene en doder van de
Minotaurus (uitgestorven bloedlijn)
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