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Forside



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.

Introduktion



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.



NOMERNE – Nomernes hemmelige beskytter
Tekst og illustrationer © Jan Kjær 

Udgivet af forlaget Agama

2. udgave, e-bog 
ISBN: 978-87-996111-5-7

www.jankjaer.dk

Interaktiv bog-app

Har du alle nomerbøgerne?

Find dem på www.jankjaer.dk

Kolofon



Velkommen 
til Nomerbyen 

– og til historien 
om en ganske 
særlig nom!

Skrevet og tegnet af

Jan Kjær
Har du alle nomerbøgerne?

Find dem på www.jankjaer.dk

Titelblad



Det er tidlig morgen, og Nomerbyen summer af liv, for der skal være 
fest. Det lange bord dækkes, og der pyntes med guirlander og lamper 
over hele byen. Alle nomerne hjælper hinanden to og to.

Tigerkongens tyveri

Men ingen vil være 
sammen med Nundja. 
De andre nomer skælder 
ham ud, fordi han går 
og gaber. 

Nundja er nemlig altid træt. 
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For når solen går ned, bliver han 
lysvågen, og når solen står op, 
og alle andre vågner, så bliver han 
træt og går rundt og gaber. 

Pludselig lyder der et råb ud over byen: 
“Alarm, alarm! Der har været indbrud i nat!”
Nomerne samler sig omkring prinsesse Zika.
Hendes smukke trone er væltet, og Nomernes Hjerte er væk! 
“Det er Tigerkongens værk!” siger Zika vredt, da hun ser fodsporene. 

Han har stjålet
vores kostbare skat. 
Vi må straks skaffe

den tilbage! 



?
?
? ? ? ?

?
?

“Vi sender en gruppe på tre!” råber hun. 

Den første skal være 
Ramon, for han er stærk 

som en kæmpe. 

Den anden skal 
være Spilo, for han er 

hurtig som lynet!

Alle klapper og jubler, for Ramon og Spilo er nogle seje nomer. 
“Og den sidste skal være ...”
Prinsessen tænker et øjeblik. “Den sidste skal være Nundja!” 
Der bliver bomstille. Ingen klapper eller jubler. Hvorfor ham? 
Han gider jo aldrig hjælpe til! 



Bagefter giver prinsesse Zika Nundja
en lille krystalflaske: 
“Den kan hjælpe dig på din rejse,” 
siger hun. “Hvis du kommer i fare!” 
“I fare?!” gentager Nundja nervøst. 
“Ja, den kan få dig til at forsvinde,” 
forklarer prinsessen. 
“Smid den på jorden, og sig: 

Brug denne 
rejse til at finde 

ud af, hvad 
det er! 

Mit liv du vil røve, 
men vær ikke så kæk! 
For før du kan prøve,
så PIST er jeg væk!

“Men hvorfor mig, prinsesse?” spørger Nundja. 
“Jeg kan jo ikke slås ligesom de andre. Jeg er træt hele tiden!” 
“Så er der noget andet, du er god til,” siger prinsessen.




