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Hej!
Kom med ind
i Nomerbyen,
og hør en god 

historie!





NOMERNE - Nomernes vilde væddeløb
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Kolofon



Skrevet og tegnet af

Jan Kjær

Titelblad



Den lille nom, Minno, skal skovle skidt i pigo-staldene. Men for det meste står han bare og 
stirrer efter de stolte stormryttere, der rider ind og ud af Nomerbyen på opgave for prinsesse 
Zika. Minno kan kende stormrytterne på deres gyldne sporer.

 Bare det var mig.
Tænk at ride på eventyr

for prinsessen!

Nomernes vilde væddeløb



“Står du nu og dagdrømmer igen?” griner staldmesteren. “Du ved godt, at du er alt for 
lille til at blive stormrytter. Og hvem skulle ellers skovle skidt?”

“Væddeløbet, er det i dag?” 
gisper Minno og skovler løs. 

Se hellere at få fart på, 
hvis du skal ned og se 

det vilde væddeløb.

Det skal jeg 
ned og se!



Hvert år deltager alle skovens stammer i 
Nomernes vilde væddeløb. Det er en stor
 ære at vinde løbet, så rytterne kommer 

langvejs fra for at deltage.

De grumme gnukaer fra 
skovens mørkeste egne.

De bemalede ryttere 
fra Kødæderflodens 
sumpede bredder.

Og de nådesløse 
nikoer, der rider på 
boksende pigoer.



“Jeg melder mig til væddeløbet!” udbryder 
Minno. “Så prinsesse Zika kan se, at jeg 
ikke er for lille til at blive stormrytter!”
Minno hopper op på sin egen pigo,
som hedder Zagga, og skynder sig 
ned til tilmeldingsbordet.

Og de nådesløse 
nikoer, der rider på 
boksende pigoer.

Alle peger fingre ad 
Minno og den lille Zagga.
“Ha ha! Den pigo er vist lige 
kommet ud af ægget!” siger de 
og griner. “Tag hjem og skift ble!”
Men Minno rokker sig ikke.
Han vil med i løbet.



Rytterne står klar ved startlinjen. Minno og Zagga er klemt inde mellem to kæmpe pigoer. 
Den grumme gnuka brummer: “Husk at flytte dig, når jeg skal forbi, ellers tramper jeg dig 
ned.” Og den nådesløse niko hvisler som en slange:

 Du bliver den første, 
der bliver bokset 

af banen!



“Hør efter ryttere! Reglerne er simple!” råber dommeren og peger på et kort.

“Er alle klar?”
Rytterne nikker og skuler ondskabsfuldt til 
hinanden. Der er bomstille i Nomerbyen. 
Alle holder vejret …

 I skal hente
et flag ude ved 
Synkesumpen. 

Den første tilbage
over målstregen med

et flag er vinderen. 

Gysergabet

Borebjerget

Synkesumpen

Skumleskoven
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