
TeaQuiz – Game 
of Thrones 



1. 

• Prečo skončil Jorah Mormont v exile a 
jeho otec Jeor v Night‘s Watch? 



2. 

• Cercei a Tyrion radi pijú víno. Čo rád 
pije Tormund? 



3. 

• Rod Tyrellov má sídlo na hrade 
Highgarden (Vysoká zahrada). Tento 
hrad však v minulosti patril inému 
veľkému rodu. Ako sa volal? 



4. 

• Vymenujte aspoň troch vyznavačov 
Boha svetla R‘hllora. 



5. 

• Predtým, ako sa Ned Stark stal Hand 
of the King Roberta Baratheona, 
slúžil ako Hand ich spoločný priateľ. 
Ako sa volal? 



6. 

• Kto obetoval svoj život, aby umožnil 
Aryi ujsť pred lannisterskými 
strážami, ktoré ju prišli zatknúť? 



7. 

• V seriáli je Doran Martell vykresnelý 
ako nerozhodný a pasívny vládca 
Dornu. V knihe bol tiež pasívny, ale 
preto, že mal dlhodobý plán. Aký bol 
tento plán? 



8. 

• Ako sa volal brat Balona a Eurona 
Greyjoya? 



9. 

• Cersei a Jaime sú dvojčatá. Kto je 
starší? 



10. 

• Valar morgulis. Čo to znamená? A aká 
je odpoveď? 



11. 

• Čo sa stane s dušou Dothrakov po ich 
smrti podľa ich viery? 



12. 

• Ktorý kráľ založil mesto King‘s 
Landing?  



13. 

• Davos bol za záchranu Stannisom 
Baratheonom pasovný na rytiera a 
prijal priezvisko Seaworth. Stannis ho 
ale zároveň aj potrestal za jeho 
pašerácku minulosť. Ako? 



14. 

• Odkiaľ pochádza Melisandre? 



15. 

• Koľko krát zastával Lord Tywin 
Lannister úrad Hand of the King? 



16. 

• Istá mocenská skupina v Dorne sa 
pokúsila vyhlásiť Myrcellu za 
kráľovnú, pretože je staršia ako 
Tommen a podľa zákonov Dornu môže 
nastúpiť na trón aj žena. Prečo má 
Dorne vlastný právny systém? 



17. 

• Arya Stark mala Direwolfa, ktorý bol 
pomenovaný po dávnej bojovníčke. 
Zhodou okolností je po nej 
pomenovaná aj jedna z dcér Oberyna 
Martella. Aké je to meno? 



18. 

• Na koho počesť 
bola zložená 
táto pieseň? 



19. 

• Aké je pravé meno Jona Snowa? 



20. 

• V ktorom meste sídli Iron bank 
(Železná banka), ktorá v priebehu 
rokov financovala najmenej dve 
strany konfliku na Westerose? 



21. 

• Na aký nástroj hral Mance Rayder? 



22. 

• Každý z kráľov, ktorí si robia nárok na 
Železný trón, má vlastnú Kingsguard 
(Kráľovská stráž). Okrem jedného, 
ktorý ju nazval inak. Kto to bol a ako 
ju nazval? 



23. 

• V seriáli vedie Brotherhood without 
Banners Lord Beric Dondarion. V 
knihe ho však vystrieda iná postava. 
Ako sa volá? 



24. 

• Ako sa volá posvätná kniha viery v 
Sedem? 



25. 

• Kým sa stal sprievodcom Brana Starka 
a zátarasou, Hodor pracoval vo 
Witerfelli ako...? 



26. 

• Ktorý Stark je najhorší v uchovávaní 
tajomstiev? 


