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Анна и Алекс са съученици и най-добри приятели. Те вечно се забъркват в страховити приключения. Така е и днес. 

Анна: „Алекс, чакай малко! Я виж там! Филип май е в беда.“  
Алекс: „Да, права си. Като че ли си има проблем с полицията.“ 

Филип, изглежда, няма представа какво се случва. „Истината ви казвам“ – убеждава той полицаите. „Дадоха ми тези пари. 
Какво лошо съм направил?“ 

Анна: „Според мен, да идем да видим какво става. 
Май продавачът от магазина за електроника е 

вдигнал врявата. Сигурно той е повикал 
полицаите. Да не са хванали Филип да 
краде?“ 

Алекс: „Не мисля, че Филип би направил 
такова нещо. Според мен проблемът 
може да е в банкнотите. Виж, полицаите 
разглеждат банкнота срещу светлината. 
Дано Филип да не е пазарувал с фалшиви 
банкноти. Я да опитаме да поговорим с 
него.“
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С помощта на полицията те залагат капан  
на Вальо Лисугера, защото се тревожат да 
не би той да убеди и други млади хора да 
използват фалшиви банкноти. Полицията се 
опасява също, че зад схемата е възможно  
да стои голяма престъпна организация,  
която използва тинейджърите, за да вкарва  
в обращение фалшиви банкноти. 

Действайки съвместно с полицията,  
Анна и Алекс успяват да намерят Вальо 
Лисугера в един чат. Той без много 
размотаване се уговаря с тях да се 
срещнат.

Филип: „Трябва да ми помогнете! Нашите ще 
ме убият, ако научат, че си имам неприятности 
с полицията. Не разбирам какво става. 
Вальо Лисугера ми даде пари и ме помоли 
да прескоча до магазина. Запознахме се  
в интернет. Много е готин. Помагам му 
да се ориентира в града, защото не е 
тукашен.“ 

За миг Анна е безсловесна, после 
избухва: „Какво си въобразяваш, Филип? 
Не ти ли се стори малко странно съвсем 
непознат човек да ти даде пари просто 
така?“

Филип: „Не, защо? Направих му услуга и 
щеше да ми плати. Даде ми три новички 
банкноти по 20 евро да му купя видеоигра. 
Трябваше само да му я донеса и да му върна 

рестото. Обеща да ми плати пет евро за 
услугата.“ 

Анна и Алекс обясняват на приятеля си, че са го измамили и банкнотите сигурно са фалшиви. Това се казва хитър план – 
срещу фалшивите банкноти Лисугера да придобие във вид на ресто истински евробанкноти и монети, че и видеоигра в 
добавка! На Анна и Алекс им става ясно, че Филип е загазил здраво и решават да му се притекат на помощ.
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За щастие, полицаите са наблизо и се впускат 
да го преследват. Когато го настигат, настъпва 
кратка схватка. Анна и Алекс въздъхват с 
облекчение, когато арестуват Лисугера и го 
откарват в полицейска кола.

Когато Анна и Алекс се появяват на срещата, той 
ги моли да му купят видеоигра и им дава пари. Анна 
обаче изважда от чантата си истинска банкнота и я 
сравнява с получените от него. 

„Я! Тези са фалшиви!“ – възкликва тя. Вальо 
Лисугера разбира, че е разкрит, и хуква да бяга. 

След това приключение Европейската централна банка връчва на Анна и Алекс награда за 
помощта им в залавянето на Вальо Лисугера. 

Анна: „Много ви благодаря, но всъщност обезвреждането на фалшификаторите е заслуга на 
полицията. Ние само я насочихме.“

Алекс: „Искахме най-вече да помогнем на Филип, който се беше вързал на измамата 
на Вальо Лисугера. Колкото до Лисугера, той, за щастие, вече е в затвора.“ 

След церемонията по награждаването Анна и Алекс се засичат с 
Филип на изложбата за еврото, организирана от Европейската 
централна банка. 

Филип: „Благодаря ви още веднъж. Вие сте истински приятели! 
Дочух, че Вальо Лисугера си признал всичко и че нелегалната 
печатница, където са произвеждали фалшивите банкноти, е 
затворена.“ 

Анна: „Супер! Страхотна новина! Ще напиша нещо по въпроса на 
фейсбук страницата на училището.“ 

Алекс: „Да знаеш, Филип, трябва да внимаваш повече. В интернет 
може да попаднеш и на лоши хора. Всеки знае, че не бива да 
приемаш пари от непознати!“

Анна: „Стига, Алекс! Всеки може да сбърка.“ 

Филип: „Така си е. На мен ми излезе солено поуката, че 
използването на фалшиви банкноти е противозаконно и може 
да бъде опасно!“ 
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След като прочита информацията за евробанкнотите и монетите, 
представени на изложбата, Анна казва: „Гледайте! Лесно е да 
се разбере дали една евробанкнота е истинска. Трябва само 
да провериш три неща. Първо опипваш банкнотата. Тя трябва да 
бъде шумяща и по-дебела на някои места. После поглеждаш 
срещу светлина водния знак. След това накланяш 
банкнотата, за да видиш ефекта на светлината в холограмата 
и смарагдовозеленото число.“ 

Алекс: „Анна, стига си ни говорила, сякаш сме 
специалисти. Я обясни тия сложнотии на нормален 
български. Как разбра, че банкнотите на Лисугера са фалшиви, 

като ги вдигна срещу светлината?“ 

Анна: „Проверявах водния знак. Вгледайте се внимателно. Когато 
вдигнете една от новите евробанкноти срещу светлината, виждате 

принцеса Европа.“ 

Филип: „Кого?“ 

Анна: „Европа е принцеса от древногръцката митология. Нашият континент носи нейното име. Изобразена е във водния знак и 
в холограмата на всички нови евробанкноти. А в новата банкнота от 20 евро я има в един наистина готин нов елемент на 
холограмата – прозорчето с портрет.“ 

Алекс и Филип: „Холограма? Прозорче с портрет? Е, това вече е прекалено сложно!“

Анна: „Забелязахте ли онази лъскава сребриста ивица на банкнотата? Това е холограмата. Гледайте какво става, ако накланяш 
банкнотата напред-назад. Не я размахвай така! Бавно се прави! Виждате ли как се променят изображенията?  
Вижте сега горната част на холограмата.“

 

Воден знак  
Вдигнете банкнотата 
срещу светлина. Появява 
се принцеса Европа. 

Прозорче с портрет 
Вдигнете банкнотата срещу светлина  
и обърнете внимание как прозорчето  
в горния край на холограмата става 
прозрачно.

Смарагдовозелено число 
Наклонете банкнотата  
и вижте проблясващия 
светлинен ефект.

Холограма  
Наклонете банкнотата  
и вижте как се променят 
изображенията върху 
сребристата ивица.

Алекс: „Еха! Като я вдигнеш срещу светлината, става прозрачна. Изглежда като прозорче и в него има портрет на Европа.

Филип: „А какво е това лъскаво число долу вляво? Като накланяше банкнотата, на него се получаваше нещо като светлинен 
ефект.“

Анна: „Това е смарагдовозеленото число. То е друг защитен елемент, който прави евробанкнотите по-сигурни и по-лесни за 
проверяване.“ 

Филип: „Въобще не съм си давал сметка! След тази случка определено ще се вглеждам по-внимателно в евробанкнотите!  
В края на краищата, не е толкова сложно.“

Характеристики на хартията 
Хартията е твърда и шумяща 
и на места по-дебела.
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 +  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

 ЕВРОЗОНА



УЧАСТВАЙТЕ 
В ИГРАТА 

„EURO RUN”
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