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Het dorpje Knøterborg 

is bedekt met een  

dik pak sneeuw.  

Alle krijgers hebben 

zich verzameld in het 

langhuis van hun leider 

Horg Bruturson …

Roar, 
je bent als baby 

te vondeling gelegd 
in Knøterborg.

Wij hebben jou in ons 
midden opgenomen en 
opgevoed alsof je 
één van ons was.

Maar op een dag ontdekten 
wij dat jij niet als andere 

kinderen bent!

Dat klopt, 
Horg.
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Ondanks 
jouw … eh … vloek 
mocht je bij ons 
blijven wonen!

Helaas zijn 
er wat kleine 
klachten over 
jouw gedrag.

Kleine klachten?!?

Onze eigen kinderen 
zijn niet veilig met 
Roar in de buurt!

Ik, Ymir Geniepigaard, eis 
dat Roar wordt verbannen 

uit Knøterborg!

Waarom? 
Roar kan het niet 

helpen dat hij zo is!

Verbannen is een 
heel zware straf, Ymir! 
Zo erg is Roars vloek 
toch ook weer niet?

Eh … 
Mag ik 

ook wat 
zeggen?
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Niet erg? 
Noem het vernielen 
van onze school 
maar niet erg!

Hij heeft onze 
boot ook laten 

zinken!

Dat was 
Roar niet, Knørft! 

Smikkel Knåckebrød 
voer ermee op 

de rotsen!

Waarom 
luistert 
niemand 

naar mij? 

Het 
is niet 

eerlijk!

Weg met 
Roar! Laten wij 

stemmen! 

Ik stem voor 
verbannen! 

waarom?

daarom!

Ik 
tegen! 

Daarom is 
geen reden! 

Als je in 
de sneeuw 

uitglijdt …

Ik mag 
niet boos 
worden!

Ymir 
heeft gelijk! 
Roar is een 

gevaar! 

Doe niet 
zo raar! 

Geen 
gemaar! 

Ik ben 
klaar met 

die lelijke …

Ik … ik moet … 
grrr … proberen 

om … grrrr … 
niet boos te … 

grrr …
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Øeps! 
Het is weer 

zover!

Kling! 

Klåbå
m!

waaah
!

Åuw!

Kråk!

Even later is 

Roar weer in een 

klein jongetje 

veranderd …
O nee! 
Heb ik 

het weer 
gedaan? 

Sørry!

Eh … Het is denk ik 
toch beter dat wij jou 

verbannen, Roar!

Gna, 
gna, gna! 
Net wat ik 
hoopte!
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Als Roar het dorp 
uit loopt, kijkt 
hij nog één keer 

achterom …

Vaarwel, 
Knøterborg! 

Zal ik hier ooit 
nog terugkomen?

Waar kan 
ik naartoe? 

Zouden er meer 
kinderen zijn met 

een vloek als 
de mijne?

Wie weet kunnen 
zij mij dan helpen 

er vanaf te 
komen.
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Wacht even, 
Roar! Niet 
zo snel!

Horg! 
Je liet mij 
schrikken!

Je hebt 
een blauw oog! 
Wie heeft dat 

gedaan?

Nora, mijn vrouw! 
Zij was boos, omdat ik 
jou heb verbannen …

Er zit 
lippenstift 
op je wang! 

Wie …? 

Ook van Nora! 
Omdat ik met 
jou meega. 

Ik weet denk ik 
iemand die jou 
van je vloek af 

kan helpen!

Wie is er leider van Knøterborg 
terwijl jij weg bent, Horg?

Ymir 
Geniepigaard! 

Hoezo?



12

Ik vertrouw die 
schurk voor geen cent! 
Horg kan beter niet te 

lang wegblijven.

Horg en Roar 
lopen het pad naar 
een groot woud in. 
Langzaam wordt 
het donker …

Hoe heet 
die iemand die 

mij kan helpen, 
Horg?

Katula 
Tøverkøl …

De heks van 
het donkere woud! Jij 
zegt altijd dat ik uit 

haar buurt moet 
blijven!

Klopt! 
Maar ik hoop dat 
die toverkol een 

spreuk of 
drankje heeft 

om jou te 
genezen.
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W   o ehoehoeee
eh …

?!? 
Wolven!

grrrrr

Kun je niet 
in een ijsbeer 
veranderen en 
die ondieren 
wegjagen?

Ik word een 
ijsbeer als ik 

boos ben.

En nu ben ik 
alleen maar 
doodsbang!

Dan is het 
maar goed dat 
daar het huisje 
van Katula is!
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Geen tijd om 
aan te bellen. 
Dan maar zo!

Met deze 
kist voor de 
deur hebben 
wij geen last 
meer van die 
monsters!

woeeeeeh!

Jullie kunnen 
huilen en krabben 
wat jullie willen. 
Jullie komen er 

mooi niet in!

Katula is zo 
te zien niet thuis. 

Wij zullen wachten 
tot die heks weer 

komt opdagen!

Horg, kan het 
zijn dat Katula 
een hekel aan 
jou heeft?
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GRRRRRRRRRRR!

?!

Een hekel? Aan mij? 
Allemaal roddels 
en achterklap! Wie 

heeft je dat 
verteld?

Niemand! 
Maar dat ben 
jij toch op 

dat plaatje?

En dan 
die pop 
vol met 

naalden?

En dit 
boek?

Tja … 
Wij zaten vroeger 
samen in de klas. 

Toen heb ik weleens 
aan haar haren 

getrokken!

Zou Katula mij 
dan wel willen 

helpen met 
mijn vloe…?
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Dit is de geschiedenis van het Vikingjongetje Roar. Hij leefde 
lang geleden in het vissersdorpje Knøterborg. Roar wil het 
liefst als alle andere Vikingkinderen zijn. Maar er rust een 
vervelende vloek op hem. Als Roar boos wordt, is hij zichzelf 
niet meer. Dan jaagt hij zelfs de stoerste Vikingkrijger de stuipen op het lijf! 
Daarom wordt Roar uit Knøterborg verbannen. Gelukkig hoeft hij niet alleen 
op zoek naar een oplossing voor zijn vloek. Horg, de leider van Knøterborg, 
weet iemand die Roar misschien kan helpen …

Volg Roar en Horg terwijl zij belaagd worden door woeste wolven, de enorme 
ijsreus Fornjotr en de boze heks Katula Tøverkøl.
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