
Slemsnablar: Ett grisliknande djur 
med en liten snabel mitt i ansiktet. De har 
ingen päls men tofsar av gyllene hår på 
sina uppåtstående öron och längst ut på 
sin svans. Ögonen är klarblå och väldigt 
stora. De är snälla växtätare och vill gär-
na gosa, fast då får man vara beredd på 
att bli helt slajmad ...

Vattendrakar: Ett mäktigt undervat-
tendjur, stor som en bil med smidig lång 
kropp. Den har kattlika ögon i mörkaste 
blått och två stora näsborrar, men ingen 
mun. Kroppen täcks av blåskimrande, 
gnistrande fjäll och längs med sidorna 
finns stora gälar. Fridfull växtätare.

Skölding: Ett stort djur som gömmer sig 
bland de svarta isklipporna. Dess pan-
sarliknande hud har samma färg som 
isen. Djurets huvud är litet och ögonen 
stora och gröna. Den har ett skal och sex 
knubbiga ben. Den liknade något mitt i 
mellan en sköldpadda, en skalbagge och 
en dinosaurie. Trots sin storlek är den helt 
ofarlig.

Grävlarver: Decimterlånga, självly-
sande maskar som kläcks ur stenägg. De 
kläcks i tusental och gräver sig ner i mar-
ken som vittrar sönder under fötterna på 
den som råkar vara i närheten.

Jag vill rita en 
snäll varelse!

Flygpumor: Underbart vackra, men livsfar-
liga. Som svarta pantrar med slät, glänsande 
päls. Ögonen är bleka som diamanter och 
saknar pupiller. På ryggen har de stora vingar 
i regnbågens alla färger. De är mycket farliga 
och jagar ofta i grupp. De är lika tysta i luften 
som på marken, deras byte hör dem oftast för-
sent.
 
Istusenfotingar: Stora vidunder som grä-
ver gångar i isen med sina malande käkar. 
Som en tusenfoting, lång som en buss, med 
taggar längsmed sidorna, täckt av vit päls och 
knallröda ögon på långa spröt. De skapar fäl-
lor under isen där deras byte faller ner i kylan. 
Köttätare.
 
Klippödlor: Kamoflerar sig på klippväg-
gar med skrovlig hud och fyrkantigt huvud. 
Har blodröda stora gap och gröna ögon med 
smala, avlånga pupiller. De är väldigt aggre-
siva och nästan en meter långa. De har inga 
tänder, men långa tungor klädda av sylvassa 
piggar som de sveper runt som vinande piskor. 
Växtätare men ändå väldigt farliga.
  
Fladderstingar: Kroppen liknar en gigan-
tisk geting med mängder av ben och tunna 
vingar täckta av mörka fjun. Ögonen är sne-
da, gula och sitter brett isär i att avlångt hu-
vud. Den har inga tänder men kan brännas 
med sina vingar.
 
Stinkar: Ett  vidundret täckt av tovig svart 
och röd päls. Den har fyra kloförsedda, aplik-
nande händer. Huvudet har en sålång hals att 
den knappt kan hålla huvudet uppe. Ögonen 
är täckta av en vitaktig hinna och så stora att 
de trängs med den breda, huggtandskantade 
munnen. Det platta huvudet pryds av en slo-
kande tuppkam. Den luktar fruktandsvärt och 
kan göra sig osynlig, köttätare.

Jag vill rita en 
farlig varelse!

DeAnna: Universumberömd filmstjärna. 
Människoliknande utomjordning som är 
ursnygg och väldigt charmig. Hon är lång, 
smärt och har silvervitt hår i page och blåli-
la hud. Sneda violetta ögon som slår i guld 
med långa ögonfransar och ett jämt, blänvitt 
leende med röda läppar. Hon klär sig gär-
na i neongröna kläder, högklackade skor 
och har matchande nagelack på sina långa, 
snurrade naglar.
 
Rocket: En av de få överlevande från en 
krigisk planet. Hans långsmala kropp består 
av röda dimslöjor. Han har kattlika, gröna 
ögon och mängder av krafter. Han kan dela 
upp sig i flera versioner av sig själv, lyfta 
saker med tankekraft och flyga.
 
Översten: Tims pappa och ledaren för 
organisationen Stjärnan som är ute efter sil-
vertrådarna som finns i Novas hand. Han är 
en mörkhårig man med mörka ögon och är 
väldigt lik sin son. Efter att ha blivit attacke-
rad av en stoftödla har halva hans ansikte 
förvandlats till sand och smält bort, även 
hans ena ben har smält bort. Han påstår att 
han har tappat minnet ... men har han det?
 
Jordania: Hon är en Elementär och är en 
av de unga deltagarna på resan. Hon kan 
förvandla sig till de olika elementen vatten, 
eld, jord och luft. Hon är kort och smal och 
istället för kläder täckts kroppen av olika 
nyanser av det element hon har formen 
av. Ögonen är smala, sneda och har ing-
en ögonvita - bara pupill och iris. Hennes 
huvud täcks av slingrande lockar som smälte 
in i huden.
 
Ritwa: En medelålders metamorfier som 
kan byta form till vad hon vill. Men eftersom 
hon drabbats av en sällsynt sjukdom har 
hon fastnat mellan två former. Halva hennes 
kropp ser ut som en människa med ljust, 
halvlångt hår och blå ögon - men den andra 
halvan är ett ödleliknande djur. Hon ser 
både hemsk och rolig ut eftersom hon gärna 
klär sig i klänning och små hattar. 

Jag vill rita en 
av karaktärerna!
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TIM
En av Novas bästa kompisar på äventyren i Prismagalaxen. Tim är en 
supersmart och schysst kille från Jorden. Han är son till den fruktade 
”Översten”. Han är kort, har svart spretigt hår och gröna ögon. 


