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GEGROET,
ONVERSCHROKKEN AVONTURIER,
Ik ben de drakenbeschermer, de laatste in een lange lijn van gezworen
drakenbondgenoten die tezamen een GEHEIME ORGANISA TIE vormen.

Het werk van de drakenbeschermer is een zaak van LEVEN EN DOOD geworden, aangezien het
leefgebied van de draak vernield en geplunderd wordt bij de zoektocht naar natuurlijke hulpbronnen.
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Gedrukt in Chin

veilig onderkomen biedt aan alle
De Drakenark is een ontdekkingsschip dat tevens hulp en een
te leven en reizen
DRA KEN . Sommige kiezen ervoor om in onze comfortabele drakenverblijven
g om zo gegevens te verzamelen
met ons mee, andere volgen we in hun natuurlijke leefomgevin
en onze kennis van het drakendom te vergroten.

RTEN op
We kennen de verblijfplaatsen van ALLE DRA KEN SOO
ALLE CON TINE NTE N – behalve van één: de unieke hemelse draak.
t de tijd te dringen.
Er wordt al eeuwenlang naar deze draak gezocht, maar nu begin
eke,
We kunnen het ondenkbare niet riskeren: we moeten deze mysti
magische draak zien te vinden voor hij UITSTERFT.
Ben je er klaar voor om aan boord te stappen
en de REIS VAN JE LEVEN te maken?

DE JOUWE IN VUUR EN IJS,

CURATORIA
DRACONIS
DE DRAKENBESCHERMER
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Bemanningsledengalerij
j

De drakenbeschermer heeft elk bemanningslid hoogstpersoonlijk
uitgekozen; stuk voor stuk experts in hun eigen vakgebied die
uiterste geheimhouding hebben gezworen. En misschien wel
het allerbelangrijkste: ze hebben allemaal één en hetzelfde doel:
de bescherming van onze kostbare draken en hun habitat. Hier
volgen een aantal van de hardwerkende bemanningsleden aan
boord van De Drakenark.
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De Drakenark
j

Ziehier het machtigste schip dat de meeste mensen nooit zullen
zien. De Drakenark is een wonder van scheepsbouwtechniek,
ontworpen door de allereerste drakenbeschermer en door alle
opvolgers naar eigen inzicht aangepast. Onze eigen Curatoria
Draconis heeft de bovendekse oefenfaciliteiten voor de draken
uitgebreid en de catering in de scheepskantine verbeterd – tot
grote vreugde van de bemanning!

Wetenschapsdek

Kwekerij

Gifcollectie

Eetzaal

Drakenbeschermershut

Slaapvertrekken
Antarctische
verblijven

Europese verblijven

Bibliotheek
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Afrikaanse verblijven

Machinekamer
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Oceanische
verblijven

Noord-Amerikaanse
verblijven
Zuid-Amerikaanse
verblijven
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CERTIFICAAT

CERTIF

De
drakenbeschermershut
j

Welkom in de privéhut van de drakenbeschermer – niet alleen
de plek waar ze zich kan terugtrekken om te lezen, maar ook de
bewaarplaats van schatten die draken over de hele wereld aan haar
hebben toevertrouwd. Elke drakenbeschermer richt zijn of haar hut
naar eigen smaak in, en we zijn het er allemaal over eens dat deze
tot nu toe de allermooiste is!

ICAAT
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Oceanië

^

Terreinbeschrijving

^

indrukwekkende
bergtoppen en dichte
bladerdaken

De eilanden van Oceanië bieden draken een rijk en gevarieerd
leefgebied. Voor sommige vormen de hete, verzengende vlakten een
perfect terrein om ongestoord te oefenen in vuurspuwen. Andere
houden van hoge bergtoppen, zoals de Aoraki, beter bekend als
Mount Cook, waar ze tussen de wolken veilig kunnen rondvliegen.
In dit werelddeel vormt de diepe oceaanbodem de perfecte schuilplek
voor zeeslangen om in alle rust rond te zwemmen, zodat het voor de
drakenbeschermer nog een hele toer is om haar draken in de donkere,
mysterieuze wateren op te sporen en te observeren. Maar dankzij haar
enorme doorzettingsvermogen en het vertrouwen dat de draken in haar
hebben, slaagt ze daar toch altijd weer in.
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Veelvoorkomende
drakensoorten
in Oceanië

Oceanië
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Dankzij grote,
langwerpige neusgaten
kan hij razendsnel giftige
dampen uitstoten.

Luchtgevechten zien er vaak ag
ressiever
uit dan ze in werkelijkheid
zijn:
g
e
n
d
o
j
r
a
e
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en zijn gewoon e
de
rg speel
s.

Onze hoofdgeschiedkundige, professor Howie, heeft in de
afgelopen decennia heel Oceanië bezeild en traditionele
drakenkennis verzameld. Een prachtexemplaar van deze
regio is de wyrm.

De Henbury ‘meteoriet’

Volgens de populaire wetenschap zijn de enorme
kraters in het Henbury-meteorietreservaat in
Midden-Australië ontstaan door de inslag van
een meteoriet, ongeveer vijfduizend jaar geleden.
Maar in de drakengemeenschap is het een goed
bewaard geheim dat de kraters zijn
veroorzaakt door een uit de hand
gelopen luchtgevecht
tussen twee reusachtige,
jonge draken.
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Dankzij brede
buikschubben heeft hij
een goede grip en kan hij als
een harmonica over de grond
bewegen.
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De wyrm in het kort
De lange hoektanden van een wyrm zien er
misschien angstaanjagend uit, maar de giftige damp
van deze draak is erger dan zijn beet. Met extra
grote neusgaten om in één klap veel gif te kunnen
uitstoten, ademt deze draak liever dodelijke gassen
uit dan dat hij zijn slachtoffer in stukken scheurt.
Net als kikkervisjes, die hun staart verliezen, raken
jonge wyrmen dankzij een speciaal enzym in hun
bindweefsel hun vleugels kwijt als ze volwassen
worden.

kronkellichaam

WAARSCHUWING
Voorzichtig benaderen, beste aspirant-beschermer!
Mijn team en ik moeten altijd goed opletten als we
een wyrm aan boord hebben. Het zijn geen lieverdjes,
maar als ze op De Drakenark willen komen, is er altijd
plek voor ze. Om de natuurlijke voorkeurshabitat van
de wyrm na te bootsen hebben we, zoals je kunt zien,
speciaal een donkere, drassige omgeving in dit deel
van de Oceanië-verblijven gecreëerd.
Doordat de mens ze eeuwenlang slecht heeft
behandeld, hebben deze draken een afkeer voor
mensen opgebouwd. Als je een wyrm wilt benaderen,
zorg er dan altijd voor dat je een gasmasker en
zuurstoftank draagt. Ze staan bekend om hun
giftige dampen, die ze puur en alleen uitstoten
om hun slachtoffers langzaam te zien creperen.
Laat het alsjeblieft niet zover komen,
ik heb je net in mijn hart gesloten!
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kan hij een vijand zelfs op
grote afstand inkapselen.
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Rapa Nui (Paaseiland)

De metershoge stenen beelden
op Rapa Nui hebben een
onbekende bewaker. In de
lavagrotten van het eiland
houdt zich een geheimzinnige
draak schuil die niemand ooit
heeft gezien. Volgens andere
Oceanische draken heeft hij
eeuwen geleden gezworen
deze megalithische beelden te
bewaken. Aangezien veel beelden
door ontdekkingsreizigers zijn
geplunderd, staat deze draak
als luierik te boek.
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Met zijn lange, soepele

Er wordt wel gedacht dat vermalen wyrmhoorn ervoor
kan zorgen dat je nooit meer ziek kunt worden. Los
van het dwaze idee om een wyrm te willen verslaan,
is dit een van de barbaarse praktijken die de
drakenbeschermer uit de wereld wil helpen.
i a j
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Oceanië
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Zeeslangen in de
Marianentrog
j

In de duisterste diepten van de oceaan, vele kilometers onder
het wateroppervlak, zal de volhardende liefhebber draken
aantreffen van de zeeslangenvariant. Dit is de Marianentrog,
de allerdiepste plek in welke oceaan dan ook, waar een
taniwha-drakenstel leeft.

