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ANNA OG ALEX OG FALSKMØNTNERNE
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Anna og Alex er klassekammerater og bedste venner. De har det med at rode sig ud i hårrejsende eventyr.
I dag er ingen undtagelse.
Anna: "Alex, stop! Se lige derovre. Jeg tror, Philip er i problemer."
Alex: "Ja, det ser sådan ud. Han ser ud til at have problemer med politiet."
Philip ser ud, som om han ikke aner, hvad der foregår. Han siger til de to politibetjente: "Jamen det er rigtigt, hvad jeg
siger! Der var en, som gav mig de penge. Jeg vidste ikke, at jeg gjorde noget forkert."
Anna: "Jeg synes, at vi skal gå over og finde ud af,
hvad der er i vejen. Det ser ud til, at ham
ekspedienten fra elektronikbutikken er ved
at hidse sig op. Det må være ham, der har
ringet til politiet. Tror du, at Philip er
blevet snuppet i at stjæle?"
Alex: "Det tror jeg ikke, at Philip kunne
finde på. Jeg tror måske, at det er
pengesedlen, der er problemet. Se,
politibetjentene holder den op mod lyset.
Jeg håber ikke, Philip har købt noget
og betalt med en falsk seddel. Lad os
gå over og snakke med ham."
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Philip: "I bliver nødt til at hjælpe mig! Mine
forældre slår mig ihjel, hvis de finder ud
af, at jeg har problemer med politiet. Jeg
ved ikke, hvad der foregår. Frode Fupsen
gav mig nogle sedler og spurgte mig, om
jeg ville købe noget for ham. Jeg mødte
ham på internettet. Han er en super fin
fyr. Han er ikke herfra, så jeg hjælper
ham med at finde rundt."
Anna er ved at tabe både næse og mund,
men så udbryder hun: "Hvad i alverden
tænkte du på Philip? Synes du ikke, at
det er en lille smule underligt, at en vildt
fremmed bare sådan gav dig nogle penge?"
Philip: "Næh, hvorfor det? Jeg gjorde ham
en tjeneste, og det ville han betale mig for.
Frode gav mig en ny 50-euroseddel, så jeg
kunne købe et computerspil til ham. Jeg skulle
bare give ham spillet og byttepengene. Det ville
han give mig fem euro for."
Anna og Alex forklarer Philip, at han er blevet narret. Sedlen må være falsk. Det var ellers en snedig plan. For den falske
seddel ville Frode Fupsen ud over computerspillet have fået ægte eurosedler og -mønter i byttepenge. Anna og Alex kan se, at
Philip er i knibe, så de beslutter at prøve at hjælpe ham.
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Med politiets hjælp planlægger de, hvordan
de kan sætte en fælde for Frode Fupsen.
De er nemlig bange for, at han kan finde på
at lokke andre unge til at betale med falske
sedler. Politiet har også mistanke om, at der
kan stå en større kriminel organisation bag,
som udnytter teenagere til at sætte falske
sedler i omløb.
Anna og Alex finder sammen med politiet
frem til Frode Fupsen i et chatroom på
internettet. Der går ikke lang tid, før
han foreslår, at de skal mødes.

English
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Da Anna og Alex mødes med Frode, spørger han, om
de vil købe et computerspil for ham, og giver dem
nogle penge. Anna tager en ægte euroseddel ud af sin
pung og sammenligner den med den, som Frode har
givet dem.
"Din seddel er falsk", siger hun højt. Frode Fupsen er
klar over, at han er afsløret, og stikker af.

Heldigvis er politiet lige i nærheden og sætter
efter ham. Da de fanger ham, kommer de i
håndgemæng. Anna og Alex ånder lettet op, da
Frode Fupsen bliver arresteret og kørt bort i
en politibil.
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Efter denne bedrift får Anna og Alex en belønning af Den Europæiske Centralbank for at have
hjulpet med til at fange Frode Fupsen.
Anna: "Mange tak, men det var nu politiet, der stoppede falskmøntnerne. Vi ledte dem bare
på sporet."
Alex: "Vi ville først og fremmest hjælpe Philip, som var blevet narret af Frode Fupsens
fupnummer. Og heldigvis sidder Frode nu i fængsel."
Efter at Anna og Alex har fået deres belønning, møder de Philip på
Den Europæiske Centralbanks euroudstilling.
Philip: "Endnu en gang tak. Det kalder jeg rigtige venner! Jeg har
hørt, at Frode Fupsen har tilstået, og at politiet har lukket det
ulovlige trykkeri, der lavede de falske sedler."
Anna: "Wow! Det var en god nyhed! Jeg vil skrive noget om
dette her og sætte det på vores skoles Facebook-side."
Alex: "Men Philip, du skulle have været mere forsigtig. Man kan
somme tider møde de forkerte mennesker på internettet. Alle ved
da, at man ikke må tage imod penge fra fremmede!"
Anna: "Helt ærligt, Alex. Alle kan tage fejl."
Philip: "Ja, det er rigtigt. Jeg har i hvert fald lært det på
den hårde måde – at det er forbudt at betale med falske
sedler, og at det kan være farligt!"
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Efter at have læst informationen om eurosedlerne og -mønterne på
udstillingen, siger Anna: "Se her! Det er let at se, om en
euroseddel er ægte. Man skal bare tjekke tre ting. Først skal
man føle på sedlen. Den skal knitre og nogle steder føles lidt
tykkere. Så holder man sedlen op mod lyset og ser på
vandmærket. Til sidst vipper man sedlen for at se
lyseffekten i hologrammet og det smaragdgrønne tal."
Alex: "Anna, lad være med at snakke til os, som om vi var
eksperter. Kan du ikke lige forklare det volapyk på dansk?
Hvordan kunne du se, at Frode Fupsens seddel var falsk, ved
at holde den op mod lyset?"
Anna: "Jeg tjekkede vandmærket. Se lige godt efter. Når man
holder en seddel op mod noget lys, kan man se prinsesse Europa."
Philip: "Hvem?"
Anna: "Europa er en prinsesse fra den græske mytologi. Verdensdelen Europa er opkaldt efter hende. Alle de nye eurosedler
har et billede af hende i vandmærket og hologrammet. På de nye 20- og 50-eurosedler kan man se hende i portrætvinduet.
Det er en ny del af hologrammet, der er rigtig cool."
Alex og Philip: "Hologram? Portrætvindue? Hvad taler du om?"
Anna: "Har I lagt mærke til den skinnende, sølvfarvede stribe på sedlen? Det er hologrammet. Se, hvad der sker, når jeg
vipper sedlen. Lad være med at vifte vildt med sedlen. Vip den langsomt! Kan I se, hvordan billederne forandrer sig? Og se
en gang øverst i hologrammet."
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Føl på papiret
Papiret skal knitre, føles
fast og nogle steder føles
lidt tykkere.

Vandmærke
Når sedlen holdes op mod
lyset, kommer prinsesse
Europa til syne.

Smaragdgrønt tal
Vip sedlen, og læg
mærke til den
skinnende lyseffekt.

Hologram
Vip sedlen, og se
billederne i den
sølvfarvede stribe
forandre sig.

Portrætvindue
Hold sedlen op mod lyset, og læg
mærke til, hvordan vinduet øverst
i hologrammet bliver gennemsigtigt.

Alex: "Wow. Der er et stykke, der bliver gennemsigtigt, når man holder sedlen op mod lyset. Det ligner et vindue, og der
er et billede af Europa i det."
Philip: "Hvad er det for et skinnende tal nederst til venstre på sedlen? Der var en slags lyseffekt, da du vippede sedlen."
Anna: "Det er det smaragdgrønne tal. Det gør også eurosedlerne sikre og lette af tjekke."
Philip: "Sejt! Efter denne her omgang vil jeg helt sikkert være meget mere opmærksom på eurosedlerne i fremtiden.
Det er jo egentlig ikke så svært."
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