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Ana ir Aleksas mokosi vienoje klasėje ir yra labai geri draugai. Jie nuolat įsivelia į pašėlusius nuotykius. Šiandien – ne išimtis. 

Ana: „Aleksai, palauk! Pažiūrėk tenai! Manau, kad Filipas pateko į bėdą.“ 
Aleksas: „Taip, tu teisi. Panašu, kad jis turi reikalų su policija.“ 

Atrodo, kad Filipas visiškai nesupranta, kas čia vyksta. „Bet aš jums sakau teisybę! – aiškina jis policininkams. –  
Vienas vyrukas davė man šiuos pinigus. Man net mintis nekilo, kad darau kažką blogo.“ 

Ana: „Reikia prieiti ir išsiaiškinti, kas nutiko. Atrodo, 
kad pardavėjas iš elektronikos prekių parduotuvės 

gerokai sutrikęs. Turbūt jis ir iškvietė policiją. 
Gal Filipą sugavo vagiant?“ 

Aleksas: „Netikiu, kad Filipas galėtų taip 
pasielgti. Greičiausiai kažkas negerai su 
banknotais. Matai, policininkai apžiūrinėja 
juos prieš šviesą. Tikiuosi, kad Filipas 
nieko nepirko už padirbtus banknotus. 
Pabandykim su juo pasikalbėti.“
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Su policijos pagalba jie paruošia spąstus Biliui 
Foksui, nes nerimauja, kad Bilis gali įkalbėti 
kitus žmones panaudoti padirbtus banknotus. 
Be to, policija įtaria, kad po sumanymu paleisti 
padirbtus banknotus į apyvartą, įtraukiant į tai 
paauglius, slepiasi stambi nusikalstama grupuotė. 

Veikiant išvien su policija, Anai ir Aleksui 
pavyksta surasti Bilį Foksą vienoje iš 
interneto pokalbių svetainių. Jis negaišta  
laiko ir pasiūlo susitikti.

Filipas: „Turite man padėti! Mane tėvai užmuš, 
jei sužinos, kad turiu nemalonumų su policija. 
Visiškai nesuprantu, kas čia darosi. Bilis 
Foksas davė man šiek tiek grynųjų ir 
paprašė jam šį bei tą nupirkti. Susipažinau 
su juo internete. Jis tikrai šaunus vyrukas. 
Padedu jam susigaudyti mieste, nes jis 
– nevietinis.“ 

Kelioms sekundėms Ana netenka žado,  
o paskui pratrūksta: „Apie ką tu po galais 
galvojai, Filipai? Nejaugi tau nepasirodė nė 
truputėlio keista, kad visiškai nepažįstamas 
žmogus tau tiesiog šiaip davė pinigų?“

Filipas: „Ne, o kas čia keisto? Aš jam 
padariau paslaugą, ir jis ketino man atsilyginti. 
Bilis davė tris naujus 20 eurų banknotus, kad 
nupirkčiau jam kompiuterinį žaidimą. Reikėjo tik 

atnešti jam žaidimą ir grąžą. Už tai jis man 
pažadėjo sumokėti penkis eurus.“ 

Ana ir Aleksas paaiškina draugui, kad jį apmulkino, nes banknotai greičiausiai padirbti. Tai buvo suktas planas: už padirbtus banknotus 
Bilis Foksas gautų grąžą tikrais eurų banknotais ir monetomis, o dar ir žaidimą. Ana ir Aleksas supranta, kad Filipas pateko į 
keblią padėtį ir nusprendžia jam padėti.



 - 7 - - 6 -

Netoliese buvę policininkai puola jį vytis. Sučiuptas 
Bilis grumiasi, nepasiduoda. Kai galiausiai policija  
Bilį suima ir išsiveža, Ana ir Aleksas lengviau 
atsikvepia.

Kai Ana ir Aleksas susitinka su Biliu, šis paprašo jam 
nupirkti kompiuterinį žaidimą ir duoda pinigų. Tačiau 
Ana iš piniginės išsitraukia tikrą banknotą ir palygina 
jį su tais, kuriuos jiems davė Bilis. 

„Bet juk jie padirbti!“ – sušunka Ana. Bilis Foksas 
supranta, kad jį pričiupo, ir sprunka. 

Po šio įvykio Europos Centrinis Bankas Anai ir Aleksui įteikia prizą už pagalbą sulaikant  
Bilį Foksą. 

Ana: „Labai ačiū, bet banknotų padirbinėtojus sustabdė policininkai. Mes tik užvedėme juos  
ant kelio.“

Aleksas: „Visų pirma norėjome padėti Filipui, nes Bilis Foksas jį įvėlė į savo planą.  
Laimė, dabar Bilis sėdi už grotų.“ 

Po apdovanojimo ceremonijos Ana ir Aleksas sutinka Filipą Europos 
Centrinio Banko parodoje apie eurų banknotus ir monetas. 

Filipas: „Dar kartą ačiū. Jūs – tikri draugai! Girdėjau, Bilis Foksas 
dėl visko prisipažino, o nelegali spaustuvė, kurioje buvo padirbinėjami 
banknotai, jau uždaryta.“ 

Ana: „Oho! Puikios naujienos! Parašysiu apie tai mokyklos 
Facebooke.“ 

Aleksas: „Žinai, Filipai, turėjai būti atsargesnis. Internete kartais 
galima susipažinti ir su blogais žmonėmis. Visi žino, kad negalima imti 
pinigų iš nepažįstamų.“

Ana: „Liaukis, Aleksai! Visi klysta.“ 

Filipas: „Tai jau tikrai. Savo kailiu patyriau, kad įstatymai 
draudžia naudoti padirbtus banknotus. Be to, tai gali būti 
pavojinga!“ 
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Parodoje perskaičiusi visą informaciją apie eurų banknotus ir monetas 
Ana sako: „Žiūrėkit! Visai paprasta atpažinti, ar eurų banknotas 
tikras, ar ne. Tereikia patikrinti tris dalykus. Pirmiausia 
pačiupinėkit banknotą. Jis turėtų šiugždėti, o kai kuriose vietose 
popierius turėtų būti storesnis. Paskui pažvelkit į vandens 
ženklą prieš šviesą. Tada pakreipkit banknotą ir pamatysit, 
kaip blizga holograma ir smaragdo spalvos skaičius.“ 

Aleksas: „Ana, kalbi su mumis taip, tarsi būtume specialistai. 
Gal gali paaiškinti šitą abrakadabrą lietuviškai? Kaip supratai, 
kad Bilio Fokso banknotai padirbti, pakėlusi juos prieš šviesą?“ 

Ana: „Patikrinau vandens ženklą. Pažiūrėkit atidžiai: kai pakeli 
banknotą prieš šviesą, matyti karalaitės Europos portretas.“ 

Filipas: „Kieno?“ 

Ana: „Europos. Tai graikų mitologijos personažas. Jos vardu pavadintas mūsų 
žemynas. Europos portretą pamatysit visų naujųjų banknotų vandens ženkle ir hologramoje. Naujajame 20 eurų banknote ją pamatysit 
naujoje hologramos dalyje – langelyje su portretu. Atrodo išties įspūdingai!“ 

Aleksas ir Filipas: „Holograma? Langelis su portretu? Tai jau ne mūsų galvoms!“

Ana: „Ar banknote pastebėjai blizgančią sidabro spalvos juostelę? Tai – holograma. Žiūrėk, kas vyksta, kai kraipai banknotą. 
Nemojuok juo taip – pakreipk iš lėto! Matai, kaip keičiasi vaizdas? Žiūrėk į viršutinę hologramos dalį.“

 

Vandens ženklas 
Pakelk banknotą prieš 
šviesą ir pamatysi 
karalaitės Europos 
portretą. 

Langelis su portretu 
Pakelk banknotą prieš šviesą ir stebėk, 
kaip hologramos viršutinėje dalyje 
esantis langelis tampa permatomas.

Smaragdo spalvos skaičius 
Pakreipk banknotą ir  
pamatysi, kaip jis blizga 
šviesoje.

Holograma  
Pakreipk banknotą ir 
stebėk, kaip keičiasi 
sidabro spalvos juostelė.

Aleksas: „Oho. Prieš šviesą hologramos viršus tampa permatomas ir atrodo lyg langelis, o jame – Europos portretas.“

Filipas: „O kas čia per blizgantis skaičius apačioje kairėje? Kai pakreipei banknotą, jis suspindėjo.“

Ana: „Tai smaragdo spalvos skaičius. Dar viena priemonė, dėl kurios eurų banknotai yra saugūs ir lengvai patikrinami.“ 

Filipas: „Niekad neatkreipiau į tai dėmesio. Po šio nedidelio nuotykio tikrai gerokai atidžiau apžiūrėsiu eurų banknotus!  
Juk tai ne taip ir sunku.“

Banknoto popierius 
Popierius yra standus ir 
šiugžda, o kai kuriose 
vietose yra storesnis.
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 +  EUROPOS SĄJUNGA

 EURO ZONA
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