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Tommy
 Trotyl.
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Side 3.
.

Tommy Trotyl 
er en rigtig helt.

Han er stærk som 
tusind mand.
Han kan se  
gennem vægge.
Han kan høre 
langt væk.



Side 4.
.

Side 5.
.

Ingen kan måle sig 
med Tommy.
Mange skurke 
har prøvet.

De har bombet ham.
De har skudt ham.
De har brændt ham.



Side 5.
.

Men Tommy Trotyl 
klarer alt.

Tommy langer tørre 
tæsk ud.
Det virker hver gang.



Side 6.
.

Side 7.
.

Tommy har reddet 
verden nok engang.

Det er ikke noget nyt.
Det gør han tit.



Side 7.
.

Det svære kommer
først nu.
For nu skal Tommy 
holde fri.



Side 8.
.

Side 9.
.

Tommy elsker at 
være stærk. 
Det er da klart.

Det er bare ikke 
altid nemt.

Se bare her.

Tommy har kogt 
et æg.
Det er nemt nok. 

Men når han skal
spise et?
Det er en 
anden sag.

Især når man slår 
som Tommy.



Side 10.
.

Side 11.
.

Ja, sådan 
går det tit galt.
Det er ikke 
med vilje.

Tommy gør,
hvad han kan.
Men han er jo 
super stærk. 
Det er ikke altid 
lige smart.



Side 11.
.

Sådan var det 
også i går.
Han skulle bare 
poste en pakke.

Tommy skulle
trække et nummer.
Han syntes ikke, 
han trak til.

Men det gjorde han.



Side 12.
.

Side 13.
.

Tommy elsker 
at spille.
Han elsker især
TV-spil.

Spil med karate, 
er de bedste.
Det synes Tommy 
i al fald.



Side 13.
.

Tommy passer på.
Men han bliver 
let ivrig.

Så går det galt.



Side 14.
.

Side 15.
.

Tommy elsker også 
at spille kort.
Han har tit venner 
på besøg.
Så skal de 
spille Krig.

Men også det 
går galt.
Hans venner 
kender ham.



Side 15.
.

De ved, han ser 
super godt.

”Nu gør han det igen!
Han ser mine kort!”

”Øv, altså! 
Jeg gider ikke mere.”



Side 16.
.

Side 17.
.

Tommy hører også 
super godt.
Men det er ikke 
altid smart.

Tommy hører 
nemlig alt.

Han hører derfor 
også slemme ting.



Side 17.
.

”Se lige ham der!”

”Helt ærligt. Tænk at gå sådan klædt.”

”Ja, se! Han har sit under tøj udenpå.”

”Ha! Ja, sikke et fjols!”



Side 18.
.

Side 19.
.

Ak ja!
Tommy bliver 
helt ked af det.

Det er hårdt at 
holde fri.

Han går hjem.

”Suk!” siger han.
”Jeg går i seng.
Eller hvad.
Den braser vel
bare sammen.”



Side 20.
.

Side 21.
.

Tommy sætter hånden 
til øret.
Han kan høre noget!
Det er et skrig.
Nogen er i nød!

Nu lyser Tommy op igen.
Han har ikke mere fri.
Nu skal han 
redde verden!

Tommy letter.
Han flyver afsted 
som et lyn.
Han må straks 
komme til hjælp.



Side 22.
.

Side 23.
.

Verden er fuld 
af skurke.
Det passer Tommy fint.

Han giver den 
hele armen.
Skønt!
Nu kan han  
slappe af igen.



Side 23.
.

Ja, ja!
Tommy elsker at 
være en helt.

Det er han 
nu bedst til.




