
1 Zwarte Magiër Een van de magiërs met
duistere krachten die in een versterkte burcht
de Parel van Bagdad bewaren en verdedigen
tegen indringers. Johan is zo’n indringer want
met die parel zou het rijk van de kalief van
Bagdad, die zich met slavenhandel inlaat, voor
de ondergang behoed kunnen worden. Niet te
verwarren met de Zwarte Magiërs uit deel 60,
SIDARTA. 
(afbeelding uit deel 4: DE PAREL VAN BAGDAD)

2 De Vuurgeest Man met kapmantel die
nabij een Brabants dorp de regio terroriseert.
Niet alleen door zijn verschijning, maar ook
door het trucje dat hij weet uit te halen door uit
zijn mantel wilde vlammen te laten slaan en
huizen in de fik te steken. Net zoals Johan is de
lezer geïntrigeerd om de identiteit te weten te
komen van het gemaskerde personage, een
typisch Vandersteen-element om mysterie te
scheppen.
(afbeelding uit deel 13: DE VUURGEEST)

3 Lodogran Pleegvader van Guinevere die er
niet tegenkan dat koning Arthur zijn
pleegdochter wenst te huwen. Lodogran van
Cameland is een van de Engelse edelen die zich
in hun macht bedreigd voelen door de nieuw-
bakken koning die het gewone volk wil
verheffen. Ridder Lancelot moet in opdracht
van Arthur om de hand van Guinevere strijden
en daar probeert Lodpgran een stokje voor te
steken.
(afbeelding uit deel 19: KONING ARTHUR)

4 Modred In tegenstelling tot Lodogran is
Modred — Sir Modred — veel slinkser. Hij is
een familielid van koning Arthur die hoog staat
aangeschreven aan het hof. Album na album
weet hij te verhelen dat hij de ware vijand is
achter een resem duistere zaken die stokken in
de wielen van Arthur proberen te steken.
Modred is zelfs de leider van de samenzwering
tegen Arthur.
(afbeelding uit deel 19: KONING ARTHUR)

5 Kerwyn Of ook Kerwyn de Magiër die zich
uiteraard met zwarte magie inlaat. Pas in de
latere Kronieken van Merlijn-verhalencyclus
van Karel Biddeloo komen we te weten dat
Kerwyn eigenlijk de eeuwenoude tweelingbroer
is van Merlijn en de leermeester van een zekeer
Niemand, later wel bekend als een belangrijk
iemand: Bahaal! In Kerwyn de Magiër is hij nog
gewoon een potsierlijk verklede snoodaard die
Lancelot zijn eigen vriend en Ronde Tafel-ridder
Walewyn doet vermoorden.
(afbeelding uit deel 20: KERWYN, DE MAGIËR)

6 Hakuwa Eigenlijk is Bahaal met zijn titel
‘De Prins der Duisternis’ een maatje te klein
voor Hakuwa, ‘De Prins van de Nacht’. Maar een
titel op een visitekaartje zegt niet alles. Hij is
tevens de laatste ‘Prins van de Nacht’ die
tevoren zijn collega’s opriep om de begaafde
wapensmid Olberon te doden. Hakuwa kleedt
zich in een pantser met waterduivellook waar
speren en zwaarden niets tegen vermogen. Een
zwaard met het erts van een Maansteen,
gesmeden door Olberon, is een soort kryptoniet
(je kent SUPERMAN wel, toch?) dat vernietigende
slagen aan Hakuwa kan uitdelen.
(afbeelding uit deel 28: DE MAANSTEEN)

7 Trodamus Rondreizende goochelaar/
potsenmaker met dubbele tong die door zowel
goochelaarskunstjes als met zijn gekonkelfoes
en met vermeende voodoopraktijken macht en
rijkdom wil verwerven in de Nevellanden waar
heer Gorkwin de plak zwaait. Gorkwin schikt
zich niet naar de nieuwe wetten van koning
Arthur die onder meer de slavernij afschafte.
(afbeelding uit deel 32: ANGST OVER NEVELLAND)

8 Haram Ook wel ‘De Zeerarend’ genoemd.
Hij is een Moor die zijn oude vete met Malvor,
de kasteelheer van Crowstone, wil beslechten.
Johan mag dan wel zijn leven hebben gered,
maar dat belet Haram niet om het slot van
Crowstone langdurig te belegeren. Johan
overleeft als enige de finale slag. Haram redde
op zijn beurt zijn leven.
(afbeelding uit deel 33: HET BELEG VAN

CROWSTONE)

9 Bahaal Hoewel zijn naam en faam
veelvuldig valt in deel 40, DE BARST IN DE RONDE

TAFEL, verschijnt Bahaal pas in het laatste
plaatje van het album. In DE LAATSTE DROOM

toont hij langs alle kanten zijn ware, in- en
inslechte aard. In een ultiem treffen met koning
Arthur op een slagveld moet hij het onderspit
delven, maar in een laatste krachtinspanning
weet hij de koning toch nog te doden. Hij
maakt een comeback als een hellevorst en
bedient zich van mening trawant (Demoniah is
er een van) om chaos, oorlog en ellende te
veroorzaken. Hij faalt daar steevast in door
toedoen van zijn opponenten Galaxa en Johan.
(afbeelding uit deel 41: DE LAATSTE DROOM)

10 Coldred Lafhartige roofridder die in
opdracht van de heren van Warwack een strijd
voert tegen de resterende ridders van de Ronde
Tafel. Coldred kreeg de taak om Merlijn, die nog
in leven zou zijn, op te sporen en alsnog om te
brengen. Daarmee zou hij wraak kunnen
nemen voor de nederlaag van Bahaal. 
(afbeelding uit deel 42: HET TESTAMENT)
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11 Qrandar De zoon van Bahaal die zich in
deel 51, DE EXCALIBUR, fel kant tegen de
herintrede van de ridders van de Ronde Tafel.
Hij beheerst zowat dezelfde zwarte magie als
papa. In DE WATERMOLEN heeft hij nog en
appeltje te schillen met Johan en gebruikt
daarvoor zijn bloedmooie zuster Astra. In
datzelfde album wordt hij zogezegd verslonden
door een monsterlijke hagedis, maar keert een
laatste keer terug in deel 57, DE VERBODEN BERG. 
(afbeelding uit deel 52: DE WATERMOLEN)

12 Valeria Keukenmeid op het kasteel van
heer Cedric, maar in werkelijkheid een
boosaardige zigeunerin die aan het hoofd staat
van een bende rabauwen. Die bende van het
Adelaarsnest heeft Cedrics zoon Kennir
ontvoerd en eist een losgeld. Johan vermomt
zich met valse snor en zwartgeverfde haren om
in de bende te kunnen infiltreren. Valeria ziet
heel wat potentieel in ‘m.
(afbeelding uit deel 65: HET ADELAARSNEST)

13 Ashastaak “Klein van gestalte, maar een
groot magiër”, zo stelt hoofdman Gambul
Ashastaak voor aan Johan. Hij woont en werkt
in Ogg-Kibbir, de grootste stad van Yarkand en
een bolwerk dat alle aanvallen van de Brindikils
tot dan toe wist af te slaan. De magiër is de
verradder uit de titel van het album en beveelt
met gedachtengolven de gevreesde, krabachtige
Brindikils. 
(afbeelding uit deel 67: DE VERRADER VAN

YARKLAND)

14 Hepatateuk Boze tovenaar, heerser van
de ondergrond en meester van de Gorks in de
Witte Bergen. En ook nog de grote vijand van
Christallina, de IJsvorstin. Hij was eens de
leerling van Bahaal en naar eigen zeggen staat
hij op het punt om hem te overtreffen. Hij is
goed op de hoogte van de strijd tussen goed en
kwaad en kent ook Galaxa. Zijn macht neemt
met het uur toe en het komt tot een ultiem
duel met de IJsvorstin. Christallina weet ‘m tot
een piepkleine gedaante te toveren en wordt
samen met Bahaal gestraft.
(afbeelding uit deel 69: DE IJSVORSTIN)

15 Kerkid Tolmeester die een waar
schrikbewind uitoefent over het gebied dat
onder zijn bestuur valt. Zijn kasteel beheerst de
Urashrivier en wie de rivier wil oversteken,
moet een forse tol betalen. De bewoners van een
nabijgelegen vissersdorpje zuchten onder het
bewind van de tolmeester die de vissersvrouwen
onder bewaking van zijn soldeniers naar parels
laat duiken. Hij werkt nauw samen met Zamul,
de hogepriester, om de schrik onder de
bevolking er goed in te houden.
(afbeelding uit deel 70: DE RIVIERGOD)

16 Harum Ramad Meedogenloze
hoofdman van een boot vol noord-Afrikaanse
piraten die plunderend door het land trok en de
verworven schatten in de kelder van een
vuurtoren inmetselde samen met Mirjah, de
knappe dochter van de vuurtorenwachter.
Mirjah vervloekte de piraten waardoor hun
schip verging en de vuurtoren instortte. Nu
gaat ze verder door het leven als spook. Bij
Harum Ramads terugkeer wreekt ze zich op
hem door ‘m in de waanzin te storten. 
(afbeelding uit deel 83: HET SPOOK)

17 Moloch Onzichtbaar monster in de
Balkan dat vrouwenoffers eist die worden
vastgebonden aan een ring in een vervloekte
brug. Geen enkel leger is ertegen opgewassen.
Met een zalfje dat de spieren versterkt en de
verdere hulp van tovenaar Varazdin (de zoon
van Mokuril die het monster schiep) kan Johan
de Moloch zichtbaar maken en na veel bloed,
zweet en tranen verslaan. 
(afbeelding uit deel 73: DE MOLOCH)

18 Krodax Graaf die per se een kostbare
waterbron wil bemachtigen, maar in dat plan
wordt tegengewerkt door de wraakzuchtige
heks Mayola en diens duistere bondgenoot
Nocturno. De bron hoort toe aan Gawon die de
zigeunervondelinge Mayola opvoedde, maar
door Krodax’ trawanten wordt vermoord.
(afbeelding uit deel 84: DE DUISTERE

BONDGENOOT)

19 Horeptah Hogepriester van de sekte van
de Zwarte Cobra. Als spion begeeft hij zich
tussen de gelederen van de tempeliers als
dienaar van grootmeester Garwein. Tijdens een
zoektocht om Garweins dochter Daphne te
zoeken, maakt hij zich bekend. Via een
bezwering wil hij de mummie van een
Egyptische veldheer tot leven wekken om de
dynastie van de farao’s te herstellen. Johan, 
de tempeliers en de Saracenen steken daar
natuurlijk een stokje voor. Horeptah wordt
uiteindelijk het slachtoffer van zijn eigen
grootheidswaanzin en wordt opgevreten door
Nijlkrokodillen. 
(afbeelding uit deel 85: DE ZWARTE COBRA)

20 Zeeduivel Voormalige visser die door een
mislukt experiment van Kogorka deze
monsterlijke gedaante kreeg. Zijn schubben
vormen een dik pantser dat bestand is tegen
projectielen zoals de pijl van een kruisboog. Hij
heeft zijn spraak verloren en kan zich enkel
uitdrukken met ruwe gebaren en schreeuwerige
klanken. Hij wordt per ongeluk geveld door een
vreselijk vuurwapen van de Atlantische vrouw
Solita.    
(afbeelding uit deel 86: DE DUIVELSZEE)
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21 Kogorka De broer van koningin Kalidiah
die beide de laatste afstammelingen zijn van de
vorsten van Atlantis. Nog voor het rijk tenonder
ging, bouwde een kleine groep geleerden een
stad op de zeebodem. Om hun ras in stand te
houden, moeten ze op de oppervlakte mensen
schaken waarop Kogorka kan experimenteren.
Hij draagt een masker omdat zijn gelaat
afzichtelijk werd verminkt bij een proefneming.
Kalidiah verbiedt een gegijzelde Johan om er
ooit met hem over te spreken.
(afbeelding uit deel 86: DE DUIVELSZEE)

22 Zarbuk Piratenhoofdman die met zijn
brutale luitenant Yogh terreur voert over de
wateren aan de Afrikaanse kusten en over zijn
eigen bemanning. Zij hebben er veel voor over
om de Bron der Onsterfelijkheid te vinden.
Zoals het een echte piratenkapitein betaamt,
brengt hij zijn eigen matrozen om van zodra ze
de geroofde schatten op een eiland hebben
bergaven.
(afbeelding uit deel 84: DE BEELDEN VAN DJOMAZ)

23 Darkon Een zoveelste “zwarte magiër”
die eveneens ten dienste staat van Bahaal.
Darkons handlangers hebben de streek
leeggeplunderd. De magiër, die eigenlijk een
ordinaire dief is, maar dan wel ene met
superkrachten, heeft een speciale toverstaf die
in een slang kan veranderen. Het komt
uiteindelijk tot een krachtmeting met de
prinsesselijk mooie Morgenster, de Fee van de
Dageraad. Bahaal straft ‘m voor zijn falen door
hem eeuwig te laten rondrennen in het Zwarte
Moeras. Hij zal nooit een uitweg vinden.  
(afbeelding uit deel 88: HET OOG VAN TOTH)

24 N’ Derri-Derri Nietsontziende hoofdman
van de Kazanga’s die zijn stam aanzet tot roof-
en plundertochten met de gebruikelijke moord
en doodslag. Zo ontvoeren ze op een dag
Yannick na haar ouders vermoord te hebben.
Deze actie zorgt ervoor dat ze Johan op hun dak
krijgen. N’ Derri-Derri ontvoerde eerder ook al
Nadiah, de dochter van een koopman wiens
karavaan aangevallen werd. Tevergeefs tracht hij
de jonge vrouw tot een huwelijk met zichzelf te
dwingen. Hij vangt daarbij bot en heeft ook nog
met de Rode Ridder af te rekenen.
(afbeelding uit deel 89: DE ONTVOERING)

25 Bergduivels Duivelachtige gedrochten
met een redelijk grote menselijke fysionomie
die de hele tijd in hun bloterik rondlopen. Ze
leven in de bergen buiten de stad Offir in het
nabije oosten. Door de komst van tovenaar
Tsombol veranderen deze anders schuwe
wezens in een gedwee leger doordat Tsombol 
de ziel van hun slachtoffers in de bergduivels
plantte. Met dat leger poogt hij Offir in te
nemen. En daarna, de wereld.
(afbeelding uit deel 100: DE VERVLOEKTE STAD)

26 Tsombol Tovenaar die vroeger uit de stad
Offir werd verbannen nadat hij in zijn functie
van zelfverklaarde wonderdokter mensen deed
verdwijnen, al kon dat niet bewezen worden. Hij
vervloekte de stad en zijn inwoners die elk
moesten boeten. Na de verbanning begonnen de
plagen zoals droogte, ongedierte, watergebrek.
Karavanen worden aangevallen door bergduivels
en ‘s nachts kwellen nachtmerries de inwoners
van Offir. In de stad zijn met Johan ook Merlijn
en Galaxa opgedoken, zij het aanvankelijk
vermomd, op vraag van Khan Kevin. Zij
vermoeden dat Tsombol een pion is van Bahaal. 
(afbeelding uit deel 100: DE VERVLOEKTE STAD)

27 Drjen Gevaarlijke roverhoofdman die door
provoost Gillian (een soort sheriff) in een
kerkerwagen moet weggevoerd worden naar
Mogador waar hij berecht zal worden. Drjen
staat de provoost steeds naar het leven. Het
kwam al tot twee moordpogingen en nu is hij
letterlijk vastgeklonken aan de provoost. Op
weg naar Mogador begeleidt de Schralaken
Brigade (een soort cavalerie) de kerkerwagen en
dat is nodig ook want zowel de oorlogszuchtige
nomadenstam, de Mingouls (een soort
indianen), als de bende van Drjen hebben het op
hen gemunt in deze middeleeuwse western.
(afbeelding uit deel 101: DE SCHARLAKEN

BRIGADE)

28 Ghüüls In monsters getransformeerde
mensen die tevoren een kasteel, de
Maagdenburcht, bouwden op de krater van een
ingeslagen meteoriet. De graaf en zijn gevolg
namen er hun intrek. Nauwelijks was het
kasteel bewoond of de burchtbewoners
ondergingen afgrijselijke lichaams-
veranderingen. Niet allen werden ze uiterlijk
lelijk, ze werden ook boosadrig van inborst. Nu
dansen ze naar de pijpen van Ürmürmürr.
(afbeelding uit deel 102: DE MAAGDENBURCHT)

29 Abigaïl Jongere zus van Aylill en
bewoonster van de Maagdenburcht. Beide
zussen kregen van Ürmürmürr magische gaven
waardoor ze de Ghüüls kunnen commanderen.
Het komt tot een conflict tussen de zusjes
waarbij Abigaïl kiest voor getrouwheid aan
Ürmürmürr.
(afbeelding uit deel 102: DE MAAGDENBURCHT)

30 Ürmürmürr Reusachtig, insectachtig en
buitenaards wezen dat op Aarde belandde in een
meteoriet. En dat wezen heeft honger! De
zussen Abigaïl en Aylill kregen de taak om in
ruil voor magische gaven het monster te
bedienen van mensen. Ürmürmürr voedt zich
met hun levenskracht. Zijn slachtoffers worden
daardoor stokoud en sterven snel daarna. Hij
verkiest jonge meisjes en vrouwen omdat
jongens en mannen meer verzet bieden. 
(afbeelding uit deel 102: DE MAAGDENBURCHT)
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31 Mortolk Leider van de gezellen van
Nimrod, een select groepje jagers die het
zeldzaamste en gevaarlijkste wild ter wereld
opzoeken om er op te jagen. Mortolk is uit op
de Mellivora’s, een diersoort die afgeschermd
van de buitenwereld leeft in een verborgen
vallei op een tropisch eiland. Op dit eiland
woont graaf Zofar, vroeger lid van de gezellen
en nu beschermer van dieren. Tot Mortolks
jachtmiddelen horen verdomd gevaarlijke
luipaarden. 
(afbeelding uit deel 103: DE GEZELLEN VAN

NIMROD)

32 Monsterman Voorrrmalige geleerrrde
die de oorrrsprong van het leven wilde
ontsluierrren. Dat vond hij in de oceaan. Hij
vrrroeg zich af waarrrom de mens errr niet
naarrr zou terrrugkerrren aan de hand van een
elexirrr. Dat experrriment slaagde ten dele. De
monsterrrman kan moeiteloos leven op land en
in het waterrr, maarrr zijn lichaam werrrd
grrruwelijk verrrminkt. Als je een ledemaat van
‘m afhakt, grrroeit het gewoon terrrug. Hij
trrrok zich terrrug om zijn opzoekingen voorrrt
te zetten en een nieuw rrras te stichten. 
(afbeelding uit deel 104: DE MONSTERMAN)

33 Demoniah Tussen al deze monsters,
gedrochten en wreedaards is Demoniah een
fraaier schepsel om naar te kijken. Toch is deze
helleveeg, letterlijk zelfs een duivelin in
mensengedaante, wellicht de gevaarlijkste van
het stel. Meer over Demoniah kan je lezen in
onze Demoniah-special.
(afbeelding uit deel 109: DE LEEUW VAN

VLAANDEREN)

34 Kraken Verschrikkelijk en legendarisch
monster uit de diepzee. Als het opduikt, is het
om met zijn priemende ogen de buurt te
verkennen of vooral zeelui de stuipen op het lijf
te jagen. Als het onderduikt, laat het een
maalstroom na van ziedende draaikolken. Door
de kannibalen op het eiland Ogadisjoe (waar
nog dinosauriërs rondlopen) nabij de evenaar
wordt het gedrocht aanbeden als de Koning
aller Monsters. De Kraken kan met zijn
tentakels in één keer moeiteloos twee kolossale
Sauriërs meegrabbelen.
(afbeelding uit deel 110: DE KRAKEN)

35 Vrykolakas Zonder twijfel het
angstaanjagendste monster uit de reeks 
DE RODE RIDDER en misschien zelfs daarbuiten.
Vrykolakas is een vampier die alleen al door zijn
oplichtende ogen in het duister voor koude
rillingen zorgt. Op geld belust door de
aanwezigheid van een zilveren kruis breken
huursoldaten een muur af waarachter
Vryoklakas in de ruimte gevangen zat. Het
wordt een ware slachting onder de soldaten.
Enkel daglicht en het zilveren kruis zijn een
redmiddel tegen de Demon van de Nacht.
(afbeelding uit deel 114: VRYKOLAKAS)

36 Alberstein Uitzonderlijk begaafde
geleerde die zijn kennis vergaart door te dromen
dankzij kruidenmengsels. Naast een soort Albert
Einstein (van wie hij zijn looks ontleent) is hij
grotendeels ook een Frankenstein. Hij maakt
vernuftige automaten waarvan Beyre een log,
lomp, maar wel sterk rondlopend exemplaar is.
Zijn pleegdochter Aelia blijkt achteraf een veel
beter geslaagde automaat te zijn. Alberstein
heeft het doel om het menselijk ras te vervangen
door machines met menselijk brein waarmee hij
de wereld wil veroveren.
(afbeelding uit deel 121: DE ZWARTE TOREN)

37 Twaalf Naamlozen Meesters van de
Zwarte Kring die huisvesten in de vulkanische
grotten van het beruchte eiland Abbysos. 
Zij bezitten het vervloekte toverboek
Necronomicon dat Johan moet buitmaken. Het
boek is een sleutel tot het geestenrijk en andere
verboden dimensies. De Twaalf Naamlozen zijn
onsterfelijke wezens die zich sinds het ontstaan
van de wereld in een verborgen bolwerk
schuilhouden. Met het boek zouden ze het
mensdom kunnen onderwerpen. Ook Demoniah
aast op het boek. De Naamlozen tonen zich
tegenover haar behoorlijk gastvrij. Voor de rest
hangen ze voornamelijk boven de rand van een
grote toverketel om aldus de verre omgeving te
verkennen.
(afbeelding uit deel 124: NECRONOMICON)

38 Medusa Geboren als een experiment van
een hoogstaande beschaving van vóór de
zondvloed tracht Medusa al duizenden jaren
haar onsterfelijkheid in stand te houden.
Hiervoor is de energie van levende wezens
noodzakelijk. Tot de dag van vandaag was het
verse bloed van de Jarnaï voldoende, maar de
vrouwen van de stam zijn in opstand gekomen.
(afbeelding uit deel 125: MEDUSA)

39 Wezen van de Rode Herberg
Naamloze alien die vijf jaar tevoren in een
gloeiende komeet nabij de herberg in de rivier
stortte. Via de watermolen drong het door in de
muren van de herberg, meerbepaald in een
kamer waarin geen enkel levend wezen een
overnachting overleeft. Die kamer wordt
toepasselijk de Rode Kamer genoemd. Ook
Johan ondervindt aan den lijve wat er gebeurt
wanneer hij de kamer betreedt: de deur sluit
zich eensklaps achter hem, de kamer vult zich
met een rode mist, de temperatuur stijgt
gevoelig, tientallen ginsterende en hongerige
ogen komen uit de zoldering piepen, uit de
wanden glijden uitsteeksels voorzien van
klauwen, tanden en doornen en uit de vloer
schieten zuignappen tevoorschijn. Prettig
verblijf toegewenst!
(afbeelding uit deel 127: DE RODE HERBERG)

40 Vlad Drakul Oftewel Drakul de Spietser
die in andere literatuur niemand minder dan de
echte Dracula is. Qua wreedheid kent hij zijn
gelijke niet. Hij amuseert zich door rooftochten
te organiseren, maar nog meer door mensen te
onthoofden of anderzijds angst aan te jagen. 
(afbeelding uit deel 129: HYDRA)
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41 Magor Sinistere magiër met priemende
ogen die om te beginnen de markt van
Nieuwrode nabij Horst doet ontruimen en zich
de achtergelaten koopwaar toe-eigent. Hij is de
zelfverklaarde meester van de Witte Duisternis
en demonstreert dat bij zijn gevangenschap. Hij
wil wraak nemen op de bewoners van Horst en
de streekgenoten omdat lange tijd geleden
Hugo Pynnock Magors familie ombracht tijdens
de kruistochten.
(afbeelding uit deel 135: DE WITTE DUISTERNIS)

42 Yrrim Fluitspeler die door de schrille
tonen van zijn blaasinstrument ratten kan
commanderen. Hij wordt door angstige
dorpelingen de Rattenkoning genoemd. Yrrim
heeft de ondergang van het dorp gezworen en
weet telkens te ontsnappen aan de klopjachten
die moedige dorpelingen organiseren. Zijn
wraak wordt gedreven door zijn moeder die op
de brandstapel als heks terechtkwam. Als een
ware rattenvanger van Hamelen lokte hij de
kinderen bij zich en transformeerde hen in
ratten. Eén vraag resteert: is Yrrim dezelfde
fluitspeler Yrrim uit deel 79, DE BANNELING, met
wie hij ook fysiek overeenkomt?...  
(afbeelding uit deel 142: DE RATTENKONING)

43 Klingsor Heerser van Capua en over het
wonderlijke kasteel Qal’at Al-Bellut oftewel
Kalot Enbolot of door de Fransen Château
Merveille genoemd. Het is een sprookjesachtig
slot waarin Klingsor een waar schrikbewind
voert en die uit is op de groene steen. Klingsor
is een graaf die een beoefenaar is van de zwarte
kunst. In het slot bevindt zich een lusttuin die
een oord van verderf is want het bevat vele
dodelijke valstrikken. Klingsor schept er een
duivels behagen in om zijn vijanden op die
manier de dood in te jagen. De roodharige Iblis
is Klingsors trouwe lijfwacht.
(afbeelding uit deel 150: KLINGSOR)

44 Infernator Een poging om een
onvergetelijk personage als Nocturno te
recreëren. Ook Infernator is een demon in
wapenrusting, een onoverwinnelijke krijger. In
zijn ziel huist niemand minder dan Bahaal.
Maar net zoals in het album DE LAATSTE DROOM

wordt hij geveld door het legendarische zwaard
Excalibur in opnieuw een treffen met koning
Arthur.
(afbeelding uit deel 153: DE TOVERSTAF)

45 Fan-To-Ming Oftewel de Drakenmeester
die in de Zuid-Chinese zee de piraat uithangt.
Met zijn vuurspuwende en mensenetende draak
Keung Long (sterke draak) kan hij zich
bliksemsnel in de lucht bewegen en zijn
vijanden treffen waar ze het minst verwachten.
Door te experimentern met menselijke
hersenen, is hij erin geslaagd om Dacoïts te
creëren, mannen zonder wil of spraakvermogen
die blindelings zijn bevelen uitvoeren. Met een
nog op te bouwen leger van Dacoïts wil hij de
wereld onder de voet lopen. Hij kan ook nog
eens hypnotisreen, alleen Johan weerstaat zijn
blik. Fan-To-Ming heeft anders wel een knappe
dochter, Lin Fa (of Lotusbloem) genoemd. 
(afbeelding uit deel 166: DE DRAKENMEESTER)

46 Belluna Hogepriesteres van de tempel
van de Maangodin. Onder deze dekmantel buit
ze de omgeving uit door offergaven te eisen.
Iedereen zwicht voor haar door het fantastische
wapen dat haar in staat stelt de maanstralen
naar eigen goeddunken te gebruiken. Wanneer
ze Johan gevangen genomen heeft, ziet ze in
hem een potentiële rechterhand die haar kan
helpen bij haar expansiedrift. 
(afbeelding uit deel 169: DE MAANGODIN)

47 Gilles van Laval Ook gekend als Gilles
de Rais, een historische figuur die kickt op
kleine jongens met wie hij onwelvoeglijke
dingen deed en volgens de overlevering zelfs
opat. Vermoorden deed hij hen alleszins wel. Hij
is tevens een generaal en ogenschijnlijk trouwe
dienaar van de Franse koning voor wie Jeanne
d’Arc zich inzet en voor wie Merlijn en Johan
doorheen de tijd reizen.
(afbeelding uit deel 210: HET ZWAARD VAN

DE MAAGD)

48 Pankraz Rauh Hofmeier van het slot
Kreisburg die in afwezigheid van burchtheer
Marbod een hardvochtig en tiranniek voert. Dat
hij in ‘t geniep Marbod heeft gevangengezet,
wete haast geen mens. In Indigo ziet hij de
toekomstige toernooikoningin, maar zij gaat
niet in op de avances. Hij moet het bekopen
met een klap en een blauw oog en zet de
blauwharige schone gevangen. Ondertussen
leidt Johan aan geheugenverlies, maar werpt
zich wel op als leider van het verzet tegen
Pankraz Rauh.   
(afbeelding uit deel 217: DE MAN ZONDER

VERLEDEN)

49 Kyllikki Vrouwelijke druïde, een druïda,
die ook nog eens aanvoerster is van een leger.
Zij is de heerseres van het rijk Taarapita in
Lijfland, het huidige Estland. Kylliki moet niets
hebben van het christendom en bereidt de
terugkeer voor van de oude goden. Bij een
ritueel worden Johan, Indigo en Rupert van
Hanau gevangen in een grote, gevlochten man
die Kylliki in de fik steekt. 
(afbeelding uit deel 219: DE ZWAARDBROEDERS)

50 Hojan In het eerste door Claus D. Scholz
zelf geschreven verhaal is Johan zijn eigen
vijand. Door zich te spiegelen in een
toverspiegel komt een tweede Johan
tevoorschijn die de goede Johan in een donkere
put werpt. In de nieuwe Johan schuilt de geest
van toverkol Aldegonde. Aan Alart de
struikrover en zijn bende die het kasteel van
Roderick van Winterburg aanviel, stelt hij zich
voor als Hojan de Rode Ridder, de nieuwe heer
en meester van de burcht. Aan het hoofd van de
roversbende laat hij het land bloeden en zaait
terreur en verderf. gelukkig is er nog ridder
Lancelot die ter hulp komt.  
(afbeelding uit deel 221: DE SPIEGELDEMON)
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