
NATSKYGGEDRAGEN
Den hurtigste af alle dragearterne. Den har ved flere målinger gennembrudt lydmuren 
(hvilket betyder, at den kan flyve hurtigere end 340 meter i sekundet).

Den flyver i ly af natten og er ligeså sort som den. Dens speciale er overraskelsesangrebet, 
og den kan affyre sine plasmastråler med stor præcision, mens den styrtdykker.

Ligesom flagermusen kan den ”se i mørke”, fordi den navigerer ved hjælp af ultralyd.

Tandløs er indtil videre den eneste natskyggedrage, som indbyggerne på Bersærk-øen er 
stødt på.

SÆRLIG EGENSKAB: Den kan dele sine rygfinner i to rækker. Det giver større 
aerodynamisk kontrol og gør, at den kan flyve endnu hurtigere. 

INGEN KENDTE SVAGHEDER.

ANGREBSDRAGER
DE HURTIGSTE, KLOGESTE OG SNEDIGSTE DRAGER

SKRILLEN
Den frygtindgydende Skrill-drage er omgærdet af 

mystik. Den er en stor, levende lynleder, og den 

angriber sine fjender ved at skyde lyn mod dem.

 SVAGHED: Dens evne til at skyde med lyn kan 

neutraliseres med vand. 



GRONKLEN

KLIPPEDRAGER
DE STaeRKESTE OG MEST  
TYKHUDEDE DRAGER

Langsom, lavaspyende, 

panserklædt drage. Dens 

vinger slår meget hurtigt, så 

den kan stå stille i luften
 

og flyve i alle retninger. Gronkel-

dragen er, så vidt vides, den eneste drageart, som kan det. 

Gronkel-dragen kan producere gronkeljern ved at æde helt bestemte 

stenarter. Gronkeljern er det hårdeste metal, som vikingerne kender. 

Pas på gronkel-dragens æg. De klækker ikke, de eksploderer!

Hotburple-dragen er en større og mere søvnig afart af gronkel-dragen. Den kan også spy
 

lava, men den kan bedre lide jern end sten.  

      SÆRLIG EGENSKAB: Når en gronkel-drage holder vejret, rejser alle  

knopperne på dens krop sig. 

     SVAGHED: Gronkel-drager sover 80 procent af tiden. 

DEN HVISKENDE DØD
Det er næsten umuligt at tæmme en hviskende død-drage. 

Den lever under jorden, har gabet fuld af tænder og er den 

mest blodtørstige af alle dragearterne.

Dens åleagtige krop er dækket af pigge, som den 

når som helst kan affyre mod sine fjender.

Den er navngivet efter d
en hviskende lyd, som man 

altid hører, sekundet før den angriber.

Findes der noget farligere end en fuldvoksen hviskende 

død-drage? Ja, en nyudklækket hviskende død-drage. 

Den er selvfølgelig mindre end den voksne drage, 

men farligere, fordi den endnu ikke har lært at 

styre sine pigge og roterende kæber. 

Den skrigende død er en variant af 
den hviskende død. Den er helt hvid 

med røde øjne, og der udklækkes én 

hvert århundrede. Den er større, mere 

larmende og meget mere skræmmende 

end den hviskende død. Og så er den nærmest 

uovervindelig. Den skrigende død kan blive så stor, at den 

kan sluge hele øer! Den 
er opkaldt efter den måde, den 

angriber på: Den udstøder et frygtindgydende skrig, som får 

dens bytte til at stivne af rædsel. 

SVAGHED: Den hviskende død er skabt til et liv under jorden, så den ser meget 

dårligt og tåler ikke sollys. Den skrigende død kan dog godt lide sollys og har ingen 

kendte svagheder.

HUMPEGRYNTER- 
DRAGEN
er en nyligt opdaget art,  

så der foreligger endnu  

ikke oplysninger om den. 



MYSTISKE DRAGER
EN REJSE IND I DET UKENDTE . . .

DEN HÆSLIGE LYNEHALShar to hoveder, som hver har sin egen vilje. Det ene hoved udsender en særlig slags gas. Det 
andet antænder gassen. Sammen kan de skabe gigantiske eksplosioner.Den gas, som den hæslige lynehals udleder, kan også bruges på andre måder. En hæslig 
lynehals-gassky er for eksempel så tyk, at man kan gemme sig i den. Man skal bare helst 
undgå at indånde gassen. Den er nemlig giftig!

SÆRLIG EGENSKAB: Den hæslige lynehals kan forvandle sig til et dødshjul. Den bider 
sig fast i sin egen hale, ruller hen ad jorden og efterlader et flammende spor bag sig. SVAGHEDER: Den hæslige lynehals går tit i stå midt i en eller anden aktivitet, som for 
eksempel et slag, fordi de to hoveder ikke kan blive enige med hinanden. Dens krop 
er kæmpestor i forhold til dens vinger, så den er ikke så god til at flyve. Den er heller 
ikke just den kvikkeste af alle dragearterne.

GABFANGERENhar fire hoveder, og hvert hoved har tre kæber. Derfor kan gabfangeren fange sit bytte på 12 forskellige 
måder.

De lokker byttet til ved at udsende en sød duft. 

INGEN KENDTE SVAGHEDER. Men den kan nemt blive distraheret i regnvejr, da den elsker at plaske omkring i mudderet. 

SKIFTEVINGEN
kan skifte farve og tekstur alt 

efter omgivelserne. Den nysgerrige 

skiftevinge er dragernes kamæleon. Den kan endda 

forvandle udseende, så den kommer til at ligne nogle 

af de andre og endnu mere blodtørstige dragearter, 

hvis den vil.

Den er selv meget farlig, da den kan udspy syre. Den 

eneste del af kroppen, som den ikke kan ændre, er øjnene. 

Ved hjælp af øjnene hypnotiserer den sine ofre, lige før den 

angriber dem.

Skiftevingens æg er meget smukke. De ligner lysende ædelsten, og vikingerne kalder dem 

lykkesten. Det siges, at det bringer lykke at finde et eller flere af dem.  

SVAGHEDER: Det sker en sjælden gang imellem, at en skiftevinge bliver bange og
 

glemmer at styre sin kamuflage. Den er også sårb
ar i åbent terræn, hvor der ikke er 

noget at kamuflere sig som. 


