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Introduktion

Langt, langt inde i Nomerskoven står det vældige Nomertræ. 
Dets rødder stikker dybt, og grenene strækker sig mod himlen 

som et palads med tusinde tårne.

Rundt om træet ligger nomernes landsby, 
som altid summer af liv.



For foden af træet står den skønneste trone. 
Her sidder prinsesse Zika og våger over byen. 

Over hendes hoved stråler den store, røde rubin, 
som kaldes “Nomernes hjerte”.

Nok er nomerne små, men de har hjerte og mod som de største kæmper. 
Og de vil gøre alt for at beskytte deres by og deres prinsesse.
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Skrevet og tegnet af

Jan Kjær

Denne bog er en hyldest til Sylvester Stallone 
og filmen First Blood, der skabte en hel generation 

af actionhelte – deriblandt nomerne.
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Manta og Skovpiraterne

Nu skal du høre historien om Skovpiraterne.
Det er en bande af farlige og fredløse røvere.

Da de hørte om Nomerbyen, hvor alle er glade og 
har det godt, blev de meget misundelige.

Så nu har piraterne besluttet sig for,
at de vil stjæle Nomerbyen.



Deres høvding, Gråtand, leder nu sine rædsomme røvere 
gennem Nomerskoven.



Mad-nomen Manta er ude i skoven for 
at samle frugter til aftenens festmåltid.

“Jeg behøver ikke beskyttelse,” siger Manta 
til den røde kriger-nom, der står bag ham.  

 Jeg kender 
skovens dyr og 

planter bedre end 
nogen anden. 



råber Manta. “Det er en 
rumlesvamp. Den giver 
pluddertarm og prutmave!”

“Det vidste jeg da godt,” 
grynter Hekto og spytter 
svampen ud.

PAS PÅ!

Hekto plukker en blå 
svamp og putter den i 
munden.

“Ha! Dyr og planter,” griner den store nom Hekto. 
“Men hvad ved du om at kæmpe? Næ, vær du glad 
for, at du har en rigtig kriger-nom til at passe på dig.”



Pludselig vælter piraterne frem. Hekto trækker sit sværd. Han hugger og stikker, 
men røverne er for mange, og de fanger ham snart i deres net. Manta kyler 
kurven fra sig og kaster sig om bag en tjørnebusk. Piraten bag ham vælter ind i de 
stikkende torne med et vræl.



Manta spurter af sted, over stok og sten, indtil han når til kanten 
af en klippe – han er fanget! Der er ingen vej frem, og bag ham 
råber piraterne: “Vent, til vi får kløerne i dig!”




