
Dit is de Geheime Code voor het FantastisChe 
sChriFt. Die heb je nodig om de fantastische 

boodschappen in dit boek te kunnen ontcijferen. 

Geheime code
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Gebied: Fantasia bestaat onder andere uit de volgende rijken: 
Wicca: het heksenrijk
Atlantis: het rijk van de zeemeerminnen
Dragonië: het drakenrijk
Zotteklap: het rijk van de aardmannetjes 
Miniatura: het rijk van de kabouters 
Immensia: het rijk van de reuzen 
Florissant: het rijk van de feeën
Taal: Elk rijksdeel heeft zijn eigen taal, 
maar ‘Fantastisch’ spreekt iedereen.
Vlag: Gouden Vaandel van het Geluk
Meeteenheid: De afstanden worden gemeten 
in Fantasiamijlen. De tijd wordt gemeten in Fantastische Jaren 
(1 Fantastisch Jaar is gelijk aan 818 van onze jaren!)
Tijdperk: Deze avonturen spelen zich af in de Eeuw van de 
Klimmende Griffioen, in het achtduizendvierhonderdtwaalfde 
jaar na de stichting van Fantasia. De geschiedenis van Fantasia 
is opgetekend in de Fantastische Kronieken, door Mago 
Fabulus.
Waar is het: Je vliegt er zo heen op de vleugels van je 
fantasie!
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       De Poort van Robijn
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Ruik je de stank van de heksen?
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Wat een zwavellucht!

Wicca
Het rijk van de heksen

Kleur:  Rood   
Steen:  Robijn   
Metaal:  Brons

Muzieknoot: Do
Koningin: Strega, de Nooit Genoemde, Koningin van het 
Duister, Dame der Rillingen, Keizerin der Nachtmerries, 
Heks der Heksen, Meesteres van het Kwaad, Heerseres 

over alle Toverkrachten, Generaal van het Vreemde 
Dingen Legioen, Zij die Heerst over Angst en Regeert 

over het Nachtwezen.
Koninklijk paleis: Rotsburcht Strix: hoge toren van 

doodskoppen in de vorm van een heksenhoed, omringd 
door een gracht vol gigantische schorpioenen.

Rijkswacht: Arakne Veelpoot, 
het Monster met de Rode Ogen.
Rijksmunt: Gouden uilenballen

Gesproken taal: Heksiaans
informatie over de bewoners: De naam Strega komt 
van het Latijnse woord ‘strix’, dat betekent nachtvogel. 

Volgens oude legenden dansten heksen in bepaalde 
nachten in het bos, bijvoorbeeld op Halloween 

(31 oktober). Bij het allereerste kraaien van de haan 
verdwenen ze, alsof ze in het niets oplosten. Reizigers die 
Wicca aandoen, mogen tijdens hun verblijf niets eten of 

drinken anders zullen ze het rijk nooit meer verlaten!
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 Dragonië
Het rijk van de draken

 Kleur:  Geel Steen:  Gele Kwarts    
 Metaal:  Goud Muzieknoot: Mi

Koning:Zijne Vurige Hoogheid Antraciet III van 
Groot-Branië, ook wel Vlammenwerper genoemd. Van 

het edele geslacht Vulcanius, Koning van Dragonië, 
Keizer van het Lavarijk, Markies van de Vlammenzee, 

Hertog van Etna, Graaf van Bengalië en Heerser 
over alle Rokers.

Koninklijk paleis: Drakenstein
Rijkswacht: Bulderberg

Rijksmunt: Drakaat
Gesproken taal: Drakoniaans

informatie over de bewoners: Draken zijn twee- of 
viervoetige reptielen, vaak spuwen ze vuur. Het zijn 
schatbewaarders. De naam ‘draak’ betekent ‘slang’ in 

het Grieks. Ze hebben ontzettend goede ogen. Sommige 
draken slapen nooit. Beroemde draken waren: Ladone 
met de honderd koppen, de bewaker van de Tuin van 

de Hesperiden (waar gouden appels groeiden)... en 
Fanfir, verslagen door de Noorse held Siegfried... en 
de rode draak Chien-Tang, die was wel driehonderd 
meter lang! Veel ridders, zoals St. Joris, zijn beroemd 

geworden door het verslaan van draken.
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de mythologische feniks
met vleugels als vuur

Eenhoorn
 In verhalen uit de 12e 

eeuw komt een paard voor 
met een lange zilveren 

hoorn op zijn voorhoofd, 
dat zich alleen liet temmen 

door vrouwen met een 
zuiver hart. De hoorn 

bevat een tegengif 
en heelt wonden.

Een giftige roos voor Florina
Het motto van de feeën:

toon vriendschap

liefde enrespect
voor iedereen dAn 
hebben ze het ook 

voor jou
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