
1) Duch księcia Konrada II (dobywa się spod płyty nagrobnej) - Głuchym głosem ducha opowiada 
jak wrócił z niewoli u Rusinów i zaczął budowa  grć ód w Ciechanowie.

2) Szekspir - opowiada jak szukał natchnienia do napisania nowej tragedii i trafił na 
niewiarygodną historię, która miała miejsce na Mazowszu.

3) Książę Janusz - podczas uczty prowadzi dialog z żoną księżną Danutą Anną - opowiada o 
relacjach między Mazowszem a Krzyżakami - jak sojusznicy stali się wrogami i nawiązuje do 
swojego porwania przez Krzyżaków w Złotoryi nad Narwią, na koniec zarządza pojedynek 
między Zbyszkiem z Bogdańca a rycerzem Rodgierem

4) Księżna Danuta Anna - podczas uczty prowadzi dialog z mężem - księciem Januszem - trochę 
złośliwie puentuje jego wypowiedzi o relacjach między Krzyżakami a Mazowszem, na koniec 
zaprasza na ucztę

5) Książę Stanisław I - na przemian z bratem księciem Januszem III opowiada jak po mierci ojcaś  
- Konrada Rudego władze sprawowała ich matka - Anna Radziwiłłówna, potem jak im udało 
sie ̨ zdobyć władzę, w końcu opowiada o spotkaniu z Katarzyna Radziejowska ̨.

6) Książę Janusz III - na przemian z bratem księciem Januszem III opowiada jak po s ́mierci ojca - 
Konrada Rudego władzę sprawowała ich matka - Anna Radziwiłłówna, potem jak im udało sie ̨ 
zdobyc ́ władze ̨, potem opowiada jak po uczcie, którą wydała Katarzyna Radziejowska 
przygotowując dla Stanisława specjalną potrawę - Stanisław zmarł i dodaje, że teraz on 
spotyka się z Katarzyną Radziejowską.

7) Księżna Anna Mazowiecka - (szlochając) mówi, że zmarł jej brat Janusz III i oskarża 
Radziejowską, że ona obu jej braci otruła z rozkazu królowej Bony. 

8) Więzień (siedzi przykuty do ściany lochu) - Mówi, że jest niewinny, a został skazany z powodu 
win innej osoby i na koniec przeklina swych oprawców

9) Król Zygmunt August (młody chłopiec): mówi o inkorporacji Księstwa 
Mazowieckiego do Polski - symboliczne podkreślenie faktu, że choć to książęta 
mazowieccy cały czas walczyli o zdobycie tronu na Wawelu, to w końcu królowie 
polscy zdobyli tron książęcy w Warszawie…


