
Al zeven generatieslang wonen  
er Vikingen op het dichtbevolkte,  
lawaaierige eiland Berk, dat nu vol draken 
zit! Maar stamhoofd Hikkie Heilbot de 
Hardvochtige is er dolgelukkig, want op 
Berk leven mensen en draken 
in vrede met elkaar.

Maar wanneer een 
meedogenloze 
drakenjager Hikkies  
draak Tandloos (de 
laatste Helleveeg) 
en de andere draken  
van Berk wil vangen,  
hebben de Vikingen 
geen keuze... ze moeten  
maken dat ze wegkomen 
en hun draken ergens ver 
weg brengen, naar een plek 
waar ze in vrede kunnen leven.

Tijdens hun zoektocht naar de  
legendarische Verborgen Wereld 
komen de Vikingen aan op een plek 
de ze Nieuw Berk noemen, een land 
met bruisende watervallen, hoge bergen 
en groene valleien: de perfecte plaats voor  
mensen en draken. Lees snel verder om 
alles te weten te komen over de wildste,  
gevaarlijkste wezens op aarde, de mensen 
die hen hebben getemd en degenen die 
hen voorgoed willen uitroeien...

Er ontstond een bijzondere vriendschap toen Hikkie een Helleveeg neerhaalde. 

Nadat Tandloos door Hikkie was getemd, volgden ook andere drakensoorten. 

Draken en Vikingen waren eeuwenlang elkaars aartsvijanden.

Vissenpoot & 
Speknekje

Schorrie & Morrie  
en Braak & Burp

Hikkie & 
Tandloos

Astrid & 
Stormvlieg

Snotvlerk & 
Haaktand

REIS NAAR NIEUW BERK 
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M aak kennis met 
Hikkie, ervaren 
Drakenvlieger en 

stamhoofdd van Berk. Hij 
is de zoon van Stompum 
de Forse en Valka. Hikkie 
ontdekte hoe hij draken 
kon temmen en zorgde 

zo voor vrede tussen de 
draken en Vikingen op Berk.

T andloos is een gevreesde 
Helleveeg, een van de 
slimste drakensoorten. 

Hij zou de laatste Helleveeg ter 
wereld zijn. Door de gitzwarte 
schubben op zijn lijf is hij 
’s nachts ontzichtbaar als hij vliegt. 
Deze trouwe draak is slim, snel en 
de beste vriend van Hikkie.

Speciale Soort
Tandloos heeft een speciale gave: echo-
locatie. Deze werkt een beetje als een 
radar. Wanneer zijn zicht beperkt is, zoals  
in een pikdonkere grot, kan hij een ge-
luidsgolf uitsturen die door de grond en 
de voorwerpen in zijn buurt weerkaatst 
wordt, waardoor Tandloos precies weet
wat zich om hem heen bevindt.

Nare kennismaking 
Tandloos en Hikkie zijn een 
fantastisch team, maar ze stonden 

niet altijd aan de dezelfde kant. De 
twee ontmoetten elkaar voor het eerst 

toen de draken het dorp aanvielen 
om de voedselvoorraad van de 

Vikingen te plunderen. Hikkie haalde 
Tandloos neer met zijn bolaschieter, 

alweer een slimme uitvinding. Nu zijn 
ze onafscheidelijk.

De Helleveeg is de snelste, slimste en 
zeldzaamste van alle drakensoorten. 

Weetjes over de Helleveeg
  Hikkie heeft een nieuwe staartvin voor 
Tandloos gemaakt, nadat zijn echte vin 
tijdens een val beschadigd raakte. Nu kan 
Tandloos weer vliegen, maar alleen als 
zijn berijder de staartvin bestuurt met een 
handig zadel dat hij zelf heeft gemaakt.
  Het dapperste wat Tandloos ooit heeft 
gedaan, is honderden meters naar beneden 
duiken om Hikkie van een dodelijke val te 
redden na het epische gevecht met de Rode 
Dood.
  Tandloos is niet echt tandloos, maar hij kan 
zijn tanden intrekken, waardoor het lijkt alsof 
hij er geen heeft. 
  Hikkies moeder Valka onthulde een rij 
verborgen stekels op de rug van Tandloos, 
waarmee hij nog sneller kan vliegen.

RITJE OP DE 
HELLEVEEG 

VLieg met een 
levensgrote 
Tandloos en 

Hikkie door eeN 
park in de buurt!

TANDLOOS HIKKIE
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D eze blauw-gele 
draak is ontzettend 
mooi, maar ook 

dodelijk. Ze strijkt haar 
schubben graag glad, pronkt als een  
pauw, en stopt vaak even om zichzelf te 
bewonderen als ze langs een spiegelend 
oppervlak komt. Maar laat je niet bedotten 
door haar uiterlijk! Stormvlieg is een van 
de snelste draken en wint elke Drakenrace.

A strid is de 
menselijke 
berijder en  

beste vriendin van 
Stormvlieg. ’s Morgens 

steekt Stormvlieg haar  
kop door het raam om 

Astrid te begroeten!  
Astrid is net als haar  

draak stoer en mooi en  
doet alles om degenen  
van wie ze houdt te 
beschermen

Stormachtig begin
Stromvlieg en Astrid zijn niet altijd zo close 

geweest. Toen ze elkaar leerden kennen 
bij drakentraining (voordat Vikingen en draken 
vrienden werden), sloeg Astrid Stormvlieg  
een keer op haar neus om zich te verdedigen! 
Tegenwoordig zijn ze onafscheidelijk en gek  
op elkaar. Stormvlieg is trouw aan Astrid en  
laat zich liever niet door een andere temmer 

berijden.

Erg dodelijk
De Akelige Adder Stormvlieg ziet er misschien prachtig 
uit, maar ze is dodelijk in een gevecht. Ze kan giftige 
stekels uit haar staart schieten, wat een krachtig 
geheim wapen is. 

TEM EEN 
SPEURDER

Kun jij  
Stormvlieg 

helpen vliegen?

ASTRID

Akelige Adders zien niet wat er precies voor hun 
neus staat, dus de veiligste plek is vlak voor hen!

STORMVLIEG

Weetjes over de 
Akelige Adder

  Astrid heeft Stormvlieg geleerd 
te apporteren als een hond. 

  Kip is haar favoriete snack.
  Stormvlieg maakt deel uit van de 
Speurdersklasse vanwege haar 
ongelooflijk sterke reukzin en 
haar gave om een mens of draak 
op te sporen. 

  Akelige Adders spuwen 
magnesiumvuur, het heetste 
drakenvuur dat er bestaat. 
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