Welkom in Novelmore, reizigers!
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ovelmore is de oude hoofdstad van een ooit heel
machtig koninkrijk, dat nu lijdt onder de ellendige
heerschappij van zijn onbekwame koning John.
Bang om verkeerde beslissingen te nemen, neemt
hij het besluit dat er nooit iets mag veranderen. Dus
vaardigt hij wetten uit tegen nieuwe manieren om
dingen te doen, zelfs als die beter zijn ...

Maar verandering kan moeilijk worden tegen
gehouden...
Vooral wanneer 3 jonge en innovatieve helden
samen werken: de avontuurlijke prins Arwynn,
GHbLQYHQWLHYHDario Da Vanci en de rebelse Gwynn
zijn voorbestemd om Novelmore te veranderen en
boven zijn oude glorie te verheffen.

70220 Grote burcht van de
Novelmore ridders
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70229 Novelmore boogschutter
met wolf

Koninklijke conciЁrge
en uitvinder
70224 Novelmore ridders
met waterballista

D

ario Da Vanci werkt als
koninklijke conciërge in het kasteel
van Novelmore.‘s Nachts werkt
hij heimelijk aan zijn vele geniale
uitvindingen in zijn geheime
atelier. Één van zijn knapste
uitvindingen is de Waterballista. Het
gigantische wendbare wapen heeft
6 projectielen en is een zeer sterke
verdediging tegen indringers.

Prins van Novelmore

Arwynn is de zoon van koning John en een
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vrijgevochten, avontuurlijke jongeman. Hij sluipt
regelmatig stiekem het kasteel uit om zich
samen met de lokale bevolking te amuseren in
de tavernes van Novelmore. Soms verdwijnt hij
zelfs om incognito avonturen te gaan beleven,
ver weg in buitenlandse streken.
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Arwynn, Dario en Gwynn dwaalden
door de streek. Wie van de drie
vrienden vindt de weg naar de
burcht weer terug?

bijdehante meid van
Novelmore

G

70225 Novelmore ridders met
waterkanon en wolven

wynn traint de wolven
van het Koninkrijk, maar
haar grote droom is om de
allereerste vrouwelijke ridder
ooit te worden. De wet van
Koning John sluit meisjes uit
om ridder te worden, maar
toch doet zij zich opstandig
voor als een jongen en is
ze aanwezig bij alle grote
gevechten.

Arwynn, Gwynn
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INVINCIBUS, het magische harnas

Wie bedacht het
magische harnas?

D
V
70223 Tempel der Tijden

J

aren geleden maakte Dario Da Vanci plannen
om het machtigste harnas ooit te bouwen.
Om dit waar te maken had hij hulp nodig van
de meest getalenteerde experts, dus reisde hij
door verschillende streken om hen te vinden.
Eenmaal gebouwd, bleek het harnas elke man
totaal onoverwinnelijk te maken en vreesden
de uitvinders voor de gevolgen als het ooit in
verkeerde handen zou vallen.
Daarom vroegen zij Timithor - Tovenaar van
de Tijd - om het harnas te verstoppen in een
geheime plaats binnen tijd en ruimte zodat het
nooit gevonden kon worden.

Dario Da Vanci
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Nu komt er een eind aan een lange periode van
vrede. De Burnham Raiders zijn op zoek naar het
Invincibus harnas om Novelmore te overwinnen.
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Vurig conflict: de Burnham Raiders
De Burnham Raiders willen de wereld in vuur en vlam zetten. Ze zijn
een groep bandieten en pyromanen, verenigd door hun brandende
verlangen naar het vuur.
Waar de Burnham Raiders komen, gaan dingen in vlammen op. Zij
houden van de hitte, hun hoofdstad bevindt zich zelfs in een enorme
vulkanische krater.
Hun destructieve kracht wordt versterkt door de verschillende vurige
schepsels die ze temmen: paarden met vurige manen en staarten,
gevaarlijke draken en wrede vuurdemonen.
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70227 Burnham Raiders Vuurgeest

70221 Kasteel van de
Burnham Raiders
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70226 Burnham Raiders met
gouden draak

Zoon van Bayron

B

rody keert terug van
een lange tocht door
de omgeving en is
vastbesloten om van de
Burnham Raiders wat
méér te maken dan de
chaotische bende die ze
nu zijn.
Om dit klaar te spelen
moet hij eerst wat proberen
doen aan het kinderachtige
gedrag van zijn vader, maar
Kahboom maakt het hem
niet gemakkelijk.

Krijgsheer van
de Burnham Raiders

Bayron is de leider van

de Burnham Raiders. Ook
al kan hij met momenten
charmant zijn, hij heeft
een zeer kort lontje. Als
hij ontploft van woede
moet hij enkele brandjes
stichten, gewoon om even
af te koelen.
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Rechterhand
van Bayron

K

ahboom dankt zijn
naam aan zijn voorliefde
voor vuurwerk. Hij is zeer
ondeugend en ontsteekt
met plezier de vurige
wensen van Bayron
Burnham, zonder zich te
verbranden.

70228 Burnham Raiders
Vuurmeester
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Kan jij deze coole
spullen vinden?
Duid aan!

De strijd tussen de Novelmore ridders en de Burnham

Raiders is in alle vurigheid begonnen, want allebei willen ze
het onoverwinnelijke harnas in hun bezit krijgen! De ridders
van Novelmore zetten met hun slimme strategieën innovatieve
wapens in, maar de Burnham Raiders antwoorden met
verwoestende vuurwezens. Beleef spannende avonturen en
gevechten in de wereld rond Novelmore!

14

15

Ga naar…

http://playmobil.pm/novelmore

07.2019

…en duik in de spannende wereld
van Novelmore. Je vindt er de laatste
ͤOPSMHVWRIIHGRZQORDGVOHXNH
spelletjes en nog meer informatie over
de moedige ridders.

PLAYMOBIL is een geregistreerd handelsmerk.
PLAYMOBIL ondersteunt duurzaam bosbeheer.

