
Vojta Sovoun 
Je druhorozeným synem sekretářky a náměstka náčelníka. Po své pratetě z levého kolene z 
kmene Topinambur zdědil nadání pro hru na dechové nástroje. Oblíbil si zejména ty netradiční, 
jako je vikingská fujara ve tvaru žebříku. Od malička měl slabost pro sovy, po nocích s nimi 
sedával na střeše sovince a snažil se mezi ně zapadnout. Měl soví převlek a houkal tak 
přesvědčivě, až si o něj rodiče začali dělat starost.  

Jednou v noci jej navštívila Velká sova a požádala jej o pomoc. Posvátný soví potok byl 
zanesen a pokud nebude vyčistěn, jeho soví rodina vymře. A tak Vojta Sovoun sebral odvahu, 
na posilněnou si zahrál na žebřík a šel čistit potok. 

Jeho drak byl dovádivý a rozpustilý, někdo by se možná odvážil říct i ADHD a dělalo mu proto 
problémy večer usnout. Vrtěl se a budil ostatní draky. Vojta už odzkoušel všechny metody -
zpívání ukolébavky, tanec s vejcem v ruce, ale jeho hyperaktivní dráček ne a ne zalomit. Tu 
Vojtu napadlo vyzkoušet zázračný zvuk místní žebříkové fujary. A Ejhle! Dráček spal jako 
zabitý. Od té doby byl vázán službou ohlašování večerky hrou na tento svůj nástroj.  
 
Vojtův dovádivý drak se jednoho 
večera nacházel v malebné zátoce 
za svitu půlměsíce, když znenadání 
zahlédl zesláblou žíznivou dračí 
samici Amálky. Jakožto pravý dračí 
gentleman se ladně snesl k zátoce a 
snažil se jí pomoci napít se. V tom ho 
zasáhl amorův šíp skrze dračí šupiny 
přímo do srdce. Od té doby se i Vojta 
dvoří Amálce Bezrybce tím, že jí nosí 
pití na její požádaní. 

Vojta Sovoun se svou hrou na 
Vikingskou fujaru staral o to, aby 
dračí jezdci mohli v noci dobře spát a 
byli tak příští den připraveni čelit 
Odinovým nástrahám. Díky jeho 
přátelství se sovami byli dračí jezdci 
těmito ptáky ve spánku chráněni.  



Adélka Vytrvalka 
Vyrůstala ve stínu dvou bratrů - Zina a Bina. Šlo o stíny obrovské, její bratři totiž měřili víc 
než 4 vikingské šlápoty a 2 dračí zuby. Po otci, lamači srdcí vikingských žen, zdědila 
neodolatený šarm a herecké vlohy. Obě tyto vlastnosti vytrvale zdokonalovala, aby se 
dokázala vymanit z velkých stínů Zina a Bina.  

Vůči svým bratrům si připadala stále slabá, tudíž chtěla nabrat na sile, ale házaní sekerou, 
ježdění na drakarech ani střílení z luku ji nepomohlo. Až jednou v noci k ní přišla Velká sova, 
která jí poradila, ať jí hodně vikingské rybkopolévky a střídá přitom ruce, aby obě posílila. 

Chtěla, aby její drak sílil podobně jako ona, a tak si utrhávala od úst při svačině a dávala mu 
nášup. A drak skutečně nabíral síly a chutě až jednoho dne zbaštil i oba její bratry a bylo po 
problémech. Adélka pochopila, že drak už nebude posílení tolik potřebovat a tak se raději o 
svačinu dělila se svými kamarády.  

Adélka Vytrvalka již jako malá čistila ovčí kopýtka a s přehledem by v tomto oboru vyhrála i 
v i k i n g s k o u o l y m p i á d u . J e j í 
neposkvrněnou lásku ke kopýtkům 
postupně nahradila radost a péče o 
chodila vikingských bojovníků po 
zdlouhavém boji. 

Adélka Vytrvalka udržovala jezdce 
v kondici a zdraví, když jim každý 
večer masírovala jejich chodidla. Na 
cestě do Skrytého světa objevila 
schopnost svých rudých vlasů - 
samovznítit se. Když byli draci 
unavení, použila tento svůj um, aby 
udržovala oheň. jednou tak na cesté 
zachránila své spolujezdce před 
umrznutím.  



Amálka Bezrybka 
Narodila se na podzimní úterý s typickým severským sychravým počasím, když její matku, 
profesionální vikingskou drakarskou veslařku, zastihly kontrakce zrovna při závodu o 
zlatou ovci na 37 a 3/4 dračích mávnutím křídel. Byla natolik silná, že přivedla na svět svou 
druhorozenou dceru a rovněž se stala vítězkou. Tato zkušenost se malé Amálce vryla do 
paměti a chtěla být právě tak silná, jako její matka.  

Tak každý den usilovně trénovala, běhala po lesích, šplhala po stromech, házela sekerou, 
střílela z luku, postupem času začala být svalnatější než mnozí vikingští chlapci. Chtěla být 
rovněž otužilá a tak každé ráno pila sklenici ledové vody z gejzíru. 

Její drak nepatřil zpočátku k těm nejsilnějším, neměl svaly, ze začátku si proto příliš 
nerozumněli. Amálka měla dojem, že jeho slabiny musí vyvažovat svou silou a tak se začala 
otužovat tak moc, že jí v zimních měsících po ránu u snídaně bývala taková zima, že na sobě 
měla min. 4 vrstvy + spacák. 

Amálka Bezrybka byla okouzlena zprávou své dračice o dobrosrdečnosti a ještě 
nevyhynutém, pravém gentlemanství. Rozhodla se tedy najít muže jehož drak projevil tyto 
správné kvality, neboť jak říká staré přísloví “jaký jezdec, takový drak”. Osobně mu chtěla 
poděkovat, nicméně osud ji našel dříve 
než ona jej. Na první pohled věděla, že 
muž svalnaté postavy s ostrými rysy a 
hustým plnovousem je ten se srdcem na 
pravém místě. Nechávala si od něj 
donáše t pi tí, neboť se sama bála 
přiznat, že by ráda strávila více času s 
ním. 

Jelikož Amálka nejedla rybky, zbývalo 
jich více na ostatní, kteří byli na dlouhé 
c e s tě ze s láb l í a v y h l a d o vě l í a 
potřebovali nabrat sílu. Ona sama se 
ži v i la kořínky a řasami , které jí 
dodávaly dostatek potřebných živin. 
Díky její otužilosti dokázala plavat v 
l e d o vé m oř s ké v o dě n a d l o u hé 
vzdálenosti a prozkoumala tak místa, 
na které se s draky nešlo dostat.  



Amálka Vtipálka 
Jako čtvrté dítě Dima Dobrotivého a Luny Tvrďačky už od mala vynikala osobitým smyslem 
pro humor. Byla jiná než ostatní vikingská novorozeňata - když všechna plakala, ona se 
smála. Smála-li se, vikingská srdce plesala nezkrotitelným blahem. Dokázala vymyslet 
nejednu nápaditou anekdotu. Pro tuto její vlastnost se ji přezdívalo Amálka Vtipálka. 

Ve svých snech našla inspiraci k mnohým vikingským vtipům. Zdálo-li se jí o žábě, vždy když 
šla přes potok (po mostě) místo chůze skákala. 

Se svou veselou povahou si z neúspěchu nedělala těžkou hlavu a veškeré nedostatky přešla 
úsměvem a pouhým mávnutím ruky. Na cvičišti proto zažila tolik zábavy, že měla občas 
problémy zbavit se záchvatů smíchu. 

Svou radost chtěla dále šířit mezi lidi, neboť ti, jež láska v srdci nehřala, neměli již úsměv jako 
dřív. Dlouho si lámala hlavu, jak tento problém se smutnými vikingskými tvářemi vyřešit. 
Jelikož její smích již nepomáhal, vždy, když uviděla někoho bez úsměvu, zlepšila mu jeho 
rybkoden svým objetím. 

Amálka Vtipálka všechny 
povzbuzovala svou dobrou 
náladou a objetím. Byla 
p s yc h i c k o u p o d p o r o u 
skupiny. I Odin se ve 
Valhale jejím vtipům smál, 
někdy až k slzám. Když se 
skupina dračích jezdců 
vydávala na cestu, díky 
Amálce se na ně sneslo 
Od i n o v o p ože h nání v 
podobě deště.  



Jindřich Pohledňous 
Je potomkem bájného vílího kmene Azripidu, čemuž vděčí za andělskou tvářičku, která se v 
něm snoubí se silou pravého vikingského bojovníka. Ani při nejtrvrdší manuální práci mu ruce 
nezhrubly natolik, že by nebyl schopen nakreslit ve vesnici repliku Sixtýnské kaple do 
nejmenších detailů.  

Jeho otec, nejlepší vikingský chytač ryb ve vesnici, jej každý den bere na oceán. Lovení ryb 
Jindrovi Pohledňousovi nebrání v kochání se krásnými výhledy. Pro své zdraví si při 
odpoledních vyjíždkách na lodi si vždy ke svačině dá slanou mořskou vodu jako prevenci proti 
střevním potížím. 

Jeho drak byl tak čistotný a dbal o krásu svou i Jindrovu, že jej nutil čistit po každém jídle 
svůj i jeho chrup. Jindra Pohledňous za ním musel docházet až do dračího hnízda, kde mu dával 
vikingskou přírodní rybkopastu. 

Při své pravidelné cestě do dračího hnízda 
Jindra Pohleďnous nezahalí a sk ladá 
romantické basně pro své tajné lásky. Po 
neuspešných pokusech se nakonec rozhodl 
připínat své básničky - vždy jednou denně - 
na místní tabuli, doufajíc, že snad jednoho 
dne upoutá pozornost té oné vyvolené. 

Jindra Pohledňous si zapamatoval mapu 
cesty tak dokonale, že i když Dračím 
jezdcům z Bergu mapa shořela v plamenech, 
byl schopen ji zpaměti znovu nakreslit. 
Vždy věděl , kterým směrem se vydat, byl 
hlavním navigátorem cesty do Skrytého 
světa. Díky svému šarmu a pohlednosti také 
inspiroval mnohé jezdkyně k výkonům za 
jejich možnostmi.  



Jožka Dobrosrďák 
Narodil se na den vikingské státnosti ve světle Luny, se sekerou v ruce a zákonem v srdci - 
zrozený pro spravedlnost. Je prvorozeným synem sekretářky a náměstka náčelníka. Už od 
dětství toužil stát se náčelníkem a předčít tak svého otce.  

Na jeho denním pořádku bylo dohlížení na své vrstevníky, nikomu se nestalo žádné příkoří, 
pokud u něj byl Jožka Dobrosrďák. Nejednal ale ve svém zájmu, vždy se snažil dát ostatní na 
první místo. 

Říká se jaký pán, takový drak, a tak Jožku Dobrosrďáka jeho drak na oplátku postupně 
zušlechtoval a z Jožky se stával každým dnem lepší a lepší člověk. Neustále hledá příležitosti 
ke konání dobrých skutků. 

Jožkova dobrosrdečnost upoutávala pozornost spousty mladých vikingských žen, leč Jožka 
nevěděl , co přesně tuto pozornost vzbuzuje. Jakožto hlava chytrá se rozhodl pro každou 
a k t i v i t u vžd y př i z v a t ně j a k o u 
krasavici, aby mu pomohla s jeho 
povinnostmi a on se dozvěděl , zdali 
jsou opravdu okouzleny jeho dobrými 
skutky, či za to může jeho tréninkem 
zocelená postava.  

Jožka Dobrosrďák řešil nástrahy a 
výz v y h l avo u. Sn až i l s e vždy 
vymyslet to nejlepší možné řešení a 
nikdy ne jednal unáhleně což se 
d r ač ím j e z d cům n e sče t něk rát 
vyplatilo. Staral se o slabé, pomáhal 
jim po cestě. Když někdo ze skupiny 
nemohl, naložil jej na svého draka a 
vezl ho, dokud zase nebyl sám 
schopen jízdy.  



Matyáš Výmluvňák 
Mladší bratr Jindričha Pohledňouse z vílího kmene Azripidu, se narodil na mechovém paloučku 
uprostřed hlubokých irských lesů. Svým typicky irským vzezřením s ohnivými vlasy a 
výmluvností by přesvědčil i Thora o svých zásluhách, aby se dostal do Valhaly.  

Matyáš Výmluvňák byl od přírody lenoch, avšak na tuto svou vlastnost přišel velmi brzy a 
snažil se ji změnit. A tak pokaždé, když se mu něco něchtělo, vzpomněl si na svůj cíl a vykonal 
činnost o to důkladněji. 

Jeho drak měl na něj ovšem neblahý vliv, a tak se zanedlouho oba v lenosti navzájem 
podporovali. Zašlo to tak daleko, že spolu během hlavního chodu lehávali. Až s ním Kliďas 
Velikán stratil trpělivost, poslal Matyášova draka na převýchovu a ten se vrátil jako 
vyměněný. Lehávali spolu poté už jen na drakovi narozeniny. 

Svým hbitým jazykem dokázal přesvědčit i prosté vikingy o tom, že s hřebenem na vlasy by 
hravě vytvořili i sedm divů starého světa. Proto si každé ráno vybral svou osobní kadeřnici, 
která upravila jeho ohnivou hřívu. 

Matyáš Výmluvňák svou výmluvností 
p ř e s v ě d č i l n e j e d n o h o d r a č í h o 
spolujezdce, který už neměl sílu a 
ztrácel motivaci, aby pokračoval dál. 
Díky své rudé hlavě, jež vypadala jako 
oheň, při tahoval pozornost zlých 
draků. Matyáš svolil často odvádět 
pozornost nepřátel, aby měli dračí 
jezdci z Bergu volnou cestu.  



Míša Rozpustilka 
Narodila se v pravé poledne 43 dní po vikingském zimním slunovratu. Tou dobou byl obvykle 
celý Vikingský svět skryt v závějích sněhu. Avšak tento den vystoupala teplota tak vysoko, 
že veškerá sněhová pokrývka roztála. Mohla za to Míša Rozpustilka, která vynikala 
neobvyklou vikingskou schopností - vše v její přítomnosti roztálo.  



Naděžda Varhanovična 
Už v lůně své matky, slavné vikingské operní divy Valkýry, byla obklopena líbeznými zvuky 
ruské hudby, kterou její matka ze srdce milovala. Jako malé dítě plakala v tónině a moll a 
smála se v D dur. Hned, jak jí narostly prsty, usedla k varhanům, jež poháněl dračí dech.  

V rámci tréninku hry na varhany poháněné dračím dechem se Naděžda Varhanovična věnuje i 
vikingskému zpěvu jako její matka. A protože je trémistka, vystupuje při každé příležitsti a 
to například při večerních oslavách završení dne a úspěšného rybkolovu. 

Celé dny řvala na svého draka na cvičisti, protože byl neposlušný. Ale protože věděla, že ji 
vždy večer čeká umělecký výkon, už od večeře preventivně mlčela, aby si šetřila hlasivky. 

Láska rozkvétá u všech a Naďa nebyla výjimkou. Na jednom ze svých zaplněných koncertů si 
povšimla mladého jinocha vysoké postavy, jenž seděl na sedadle C, v řadě číslo 8, sektoru B21, 
a který svýma hlubokýma, modravýma očima zamilovaně pozoroval každičký pohyb 
Nadiných prstu po klávesách 
varhan. Okouzlená Naďa se 
tedy rozhodla každý večer 
po ta jnu v lož i t mi los t ný 
dopis aspoň do jednoho domu, 
d o u f a j í c , že n a j de t e n 
správný. 

Naděžda Varhanovična svým 
zpěvem zpříjemňovala cestu 
ostatním. Protože si každý 
večer po dlouhá léta šetřila 
hlasivky, byla vytrénovaná 
nemluvit a dokázala mlčet i 
v těžkých situacích. Díky ní 
dokázali neohrožení dračí 
jezdci z Bergu překonat 
jednu z Odinových překážek 
a p ř i b l í ž i t s e t a k k e 
Skrytému světu.  



Natálka Zlatohřivounka 
Narodila se v pravé poledne o letním slunovratu, což zapříčinilo, že jsou její vlasy barvy 
vikingské drakuřice, která měla zrovna období sklizně. Po úmrtí vikingské ovčí babičky se 
zjistilo, že má neobvykle nízký počet kostí v těle, což způsobuje její až nepřirozenou ohebnost.  

Díky její dobré fyzické zdatnosti a velké ohebnosti zaujímá hlavní postavení ve vikingském 
sportovním svazu, který v dobách ohnivého mravenčouna vedl její otec. Podporuje ostatní 
obyvatele vesnice v pohybu a protahování se. A tak si bere na starost vedení rozcvičky. 

Při výcviku draka si dávala tak moc záležet, až si jednou namohla svaly v aréně při otáčkách v 
dýmivých oblacích. Od té doby ji svaly nesnesitelně bolely a proto vždy, když stála, musela na 
místě přešlapovat, aby střídavě ulevovala oběma končetinám. 

Široká ramena, svalnaté ruce, chlupaté krky, unavená spocená těla z dlouhých náročných 
bitev, to jest, co Natalku lákalo stejně, jako draky láká čerstvě ulovená rybka. Proto každý 
večer u osadnického ohně dávala masáž ztuhlých zad těm vikingským válečníkům, jenž ji 
nejvíce potřebovali. 
 
Natálka Zlatohři vounka trénovala 
ostatní dračí jezdce, aby byli fyzicky 
zdatní a dostatečně silní překonat 
všechny nástrahy po cestě. Natálka 
byla tvrdá a neoblomná, ani Matyáš 
Výmluvňák ji nepřesvědčil ke dni volna. 
Její odhodlání ostatní mnohokrát na 
cestě zachránilo.  



Saša Rašiloun 
Jeho děd si z celého srdce přál, aby se z něj stal pravý, severský, větrem zocelený dračí 
bojovník. Avšak první, co na světě slyšel, byly tóny vikingské balalajky, která ovlivnila celý 
jeho život. Tyto balalajky byly vyjímečné tím, že hru na ně ovládali pouze draci. On se jim tedy 
snažil přiblížit natolik, aby jej na ně naučili hrát. 

Jelikož každý správný hráč na vikingské balalajky musí vypít alespoň 2 litry čisté pramenité 
vikingské vody z Gejzíru umělecké inspirace, Saša Rašiloun se této výzvě poddal naplno. 

Nebral výcvik svého draka příliš vážně, zatímco jeho drak ano a vyžadoval proto mnoho péče. 
Když Sašovi docházela energie, pomáhal mu s tréninkem jeho děd. A tak, když pak zemřel, 
Saša na jeho počest draka přejenoval po svém dědovi. 

Nenacházel lásku mezi svými vikingskými vrstevnicemi a proto se rozhodl využít svého 
balalajeckého talentu a každý večer zahrál vždy aspoň jednu skladbu ze svého repertoáru pod 
okny cihelné budovy směrem k hřišti místním krasavicím, doufajíc v láskyplnou pozornost. 

Saša Rašiloun zjistil, že hrou speciální ukolébavky na Vikingskou balalajku dokáže omámit a 
uspat draky. Při jedné z Odinových 
nás t rah toho to umu v yuži l a 
zachránil tak své spolujezdce před 
velkým nebezpečným Alfadrakem, 
kterého ovládali zlí duchové.  



Terezka Záhaďačka 
Narodila se do 12té ovčí generace po 4. Velkém Slunovratu při zatmění měsíce, a proto mají 
její vlasy barvu nejčernější noci. Umí se dobře pohybovat ve tmách a vše, co tam zahlédne, 
přenese štětcem a barvami na pergamen. Žila mezi těmi nejtvrdšími draky a proto z ní 
vyrostla nebojácná, ohněm zocelená dračí jezdkyně. 

Díky jejímu dětství stráveném v dračí společnosti, dokáže rozpoznat různé druhy draků a to i 
v noci. Jako jediná dračí jezdkyně ve Vikingském světě je schopná zrakem zaznamenat i 
Nočního běsa.  
Ale protože denní světlo pro ni není přirozené a potřebuje ulevit svým očím, při večerní baště si 
je zavazuje. 

Vlivem výcviku za denního světla její zrak začínal ochabovat. V rámci tréninku a zachování 
jejího bystrozraku jí bylo doporučeno, aby cvičila své čočky a zkoušela každé ráno rozeznávat 
jednotlivé dračí druhy na obloze. A tak vstávala tak brzy, aby mohla od 7:30 do 7:35 
procvičovat na mostě. 

Její romantické srdce bylo nejisté a řídilo se jejím drakem, proto každý den vyskládala do 
libovolné pánské chatky kamínky ve tvaru srdce. Tyto chatky si vybírala podle pachu, který 
nejvíce připomínal dech jejího draka. 

Díky svému bystrozraku dokázala 
Te r k a Záh aďačk a zah lédnou t 
Skrytý svět už z dálky a proto 
mohla J indrov i Pohle dňousov i 
pot vrzovat nav igační pokyny. 
Jednou když se Jindra zmílil, chybu 
odhalila a vrátila dračí jezdce zpět 
na správnou cestu.  
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