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Titelblad



Der er konkurrencedag i Nomerbyen. 
Det er dagen, hvor nomerne finder ud af,

hvem der er bedst inden for deres område.
Så der bliver løbet, sprunget, løftet

og kæmpet på livet løs.

Alle er så optaget af 
konkurrencerne, at ingen 

lægger mærke til, at Dramon 
sniger sig ud af byen. 

Dragesværdet



Han sætter sig på en sten og stirrer drømmende ud over 
Nomerskoven. Prinsesse Zika finder Dramon oppe på højen.
“Hvad laver du her?” spørger hun. 

Dramon peger ud over skoven. “Det er, som om der er noget, 
der kalder på mig derude.”
Prinsesse Zika nikker alvorligt.
“Ja,” siger hun. “Det sker en sjælden gang imellem, at en noms 
opgave ligger uden for Nomerbyen!”
“Tror du, jeg er sådan en nom?” spørger Dramon nervøst.
“Ja, det tror jeg,” siger Zika og rækker Dramon et gammelt kort.

Skal du ikke 
konkurrere med de 

andre nomer?

“WOW!” råber Dramon begejstret. 
“Jeg tager af sted med det samme!”
Han skynder sig hjem og begynder at pakke til turen:
mad til flere dage, en skovl til at grave skatten op med 
og en vogn til at bære den med. 
Og et reb kan man jo altid bruge. 

“Et skattekort!” udbryder 
Dramon overrasket, da han 
ser det røde kryds på kortet.
“Ja,” siger prinsesse Zika. 
“Du kan tage ud og lede efter 
skatten og måske på den 
måde finde dit sande kald!”



Dramon er klar til skattejagten. Han siger farvel til prinsesse Zika.
Hun nikker og smiler. “Jeg håber, du finder, hvad du søger! 
Men inden du rejser, har jeg en ting mere til dig!”

Hvis du 
nogensinde føler 

dig trist eller alene, 
så åbn denne 

pakke!

“Tak, men jeg bliver ikke trist,” siger Dramon og lægger pakken 
ned i vognen. “For jeg glæder mig til at komme på eventyr!”
“Held og lykke,” siger Zika og vinker.
Så drager den lille nom ud i den store verden.

Dramon vandrer og vandrer. Skattekortet fører ham langt 
uden for Nomerskoven. Ud, hvor ondskaben lurer overalt.
De onde flyvetyve i Fattigdalen vil stjæle alt, hvad Dramon ejer.



Og havbæsterne i Blodfloden 
vil æde ham. Men Dramon 
undslipper alle de onde 
væsener, der er
efter ham. 

De afskyelige abemænd i 
Tremmeskoven vil fange Dramon 
og spærre ham inde.

Efter mange dages rejse 
når den udmattede nom endelig
frem til Drageklippen, som er vist på kortet. 
Dramon samler alt sit mod og trækker 
den lille vogn med sig ind i mørket.
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