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ANNA ÉS ALEX SZEMBESZÁLL A PÉNZHAMISÍTÓKKAL
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Anna és Alex osztálytársak és nagyon jó barátok. Rendre hajmeresztő kalandokba keverednek. Ez ma sincs másképp.
Anna: „Állj csak meg, Alex! Nézd! Ha jól sejtem, Fülöp bajba került.”
Alex: „Tényleg, igazad van. Úgy látom, a rendőrökkel gyűlt meg a baja.”
Fülöpnek fogalma sincs róla, hogy mi a gond. „Higgyék el, igazat mondok!”, bizonygatja a rendőröknek. „Kaptam a pénzt valakitől.
Nem sejtettem, hogy valami rosszat követek el.”
Anna: „Menjünk oda, nézzük meg, hogy mi a helyzet! Úgy látom, az elektronikai üzlet eladója nagyon felkapta a vizet. Fogadni
mernék, hogy ő hívta ki a rendőrséget. Lehet, hogy
Fülöp lopni próbált, és tetten érték?”
Alex: „Ez nem lenne jellemző rá.
Inkább a bankjeggyel lehet baj. Látod?
A rendőrök a világosság felé tartják.
Remélem, Fülöp nem hamis bankjeggyel
fizetett. Próbáljunk meg beszélni vele.”
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Fülöp: „Segítsetek már! Nagyon kikapok a
szüleimtől, ha megtudják, hogy rendőrségi
ügybe keveredtem. Nem értem, mi a bajuk
velem. Róka Vili adott egy kis pénzt, és
megkért, hogy vásároljak neki valamit.
A neten ismerkedtem meg vele, rendes
srác. Segítek neki eligazodni a városban,
mert nem idevalósi.”
Annának egy pillanatra eláll a lélegzete,
aztán kifakad: „Ugyan mit hittél, Fülöp?
Csöppet sem volt gyanús, hogy egy
vadidegen csak úgy pénzt ad neked?”
Fülöp: „Ugyan miért lett volna gyanús?
Tettem neki egy szívességet, és fizetni
akart érte. Egy új ötveneuróst adott, hogy
vegyek neki egy videojátékot. Csak annyi
dolgom volt, hogy megvegyem és a visszajáróval
együtt odaadjam neki. Cserébe öt eurót ígért
nekem.”
Anna és Alex elmagyarázza a barátjának, hogy csúnyán rászedték – a bankjegy valószínűleg hamis. A terv igazán fondorlatos volt:
Róka Vili arra számított, hogy a hamis pénzért cserébe a visszajáróval valódi eurobankjegyeket és -érméket kap, a videojátékról nem
is beszélve! Anna és Alex látja, hogy Fülöp nagy pácban van, ezért elhatározzák, hogy segítenek neki.
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A rendőrség segítségével csapdát állítanak
Róka Vilinek, mert attól félnek, hogy a
csaló más gyanútlan fiatalokat is megpróbál
rábeszélni a hamis bankjegyek használatára.
A rendőrség még ennél is tovább megy: azt
gyanítják, hogy az akció mögött egy egész
bűnszövetkezet áll, amely tizenévesek
bevonásával próbál forgalomba hozni hamis
bankjegyeket.
Anna és Alex a rendőrséggel együttműködve
egy internetes csevegőszobában talál rá
Róka Vilire. A férfi egy percet sem
veszteget: találkozót beszél meg velük.

English
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Amikor találkozik Annával és Alexszel, megkéri őket,
hogy vegyenek neki egy videojátékot, és pénzt is ad
nekik. Ekkor Anna előhúz egy valódi bankjegyet a
pénztárcájából, és összehasonlítja a Vilitől kapottal.
„De hisz ez hamis!” – kiáltja. Róka Vili azonnal rájön,
hogy csapdába csalták, és futásnak ered.

Szerencsére a rendőrök a közelben vannak,
és üldözőbe veszik. Csakhamar el is csípik,
dulakodni kezdenek, majd Anna és Alex legnagyobb
megkönnyebbülésére kattan a bilincs; Róka Vilit
elviszi a rendőrautó.
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A sikeres akció után Annát és Alexet kitünteti az Európai Központi Bank a letartóztatáshoz
nyújtott segítségükért.
Anna: „Köszönjük szépen, de valójában a rendőrség kapta el a pénzhamisítókat.
Mi csak a nyomra vezetésben játszottunk szerepet.”
Alex: „Mindenekelőtt Fülöpön akartunk segíteni, akit kis híján rászedett ez
a csirkefogó. Szerencsére most már rács mögött van.”
Az ünnepélyes díjátadás után Anna és Alex az Európai Központi Bank
eurót bemutató kiállításán talál rá Fülöpre.
Fülöp: „Még egyszer köszönöm. Ti aztán igaz barátok vagytok.
Hallottam, hogy Róka Vili mindent bevallott, a hamis pénzt előállító
illegális nyomdát pedig bezárták.”
Anna: „Hú, ez nagyon jó hír! Posztolok is róla valamit az iskolai
Facebook oldalon.”
Alex: „Fülöp, ugye tudod, hogy jobban is vigyázhattál volna!
Az interneten rossz szándékú emberekbe is belebotolhatsz.
Mindenki tudja, hogy idegentől nem szabad pénzt elfogadni!”
Anna: „Hagyd már, Alex. Mindenki követhet el hibát.”
Fülöp: „Hát az biztos! Majdnem a saját káromon tanultam meg,
hogy hamis bankjeggyel fizetni törvénybe ütköző, és hogy
mennyire pórul járhat vele az ember.”
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Miután Anna elolvasta a kiállításon látható eurobankjegyekről és
-érmékről szóló tájékoztatót, így szólt: „Fiúk, ez pofonegyszerű!
Pillanatok alatt megállapítható, hogy egy eurobankjegy valódi-e
vagy hamis. Mindössze három biztonsági elemet kell ellenőrizni
rajta. Először tapintsuk meg. Jellegzetesen ropogósnak, egyes
helyeken pedig vastagabbnak kell lennie. Ezután a vízjelet
vizsgáljuk meg, a bankjegyet a fény felé tartva. Ezt követi
a hologramon és a smaragdzöld számon látható fényhatás
ellenőrzése a bankjegy mozgatásával.”
Alex: „Állj csak meg egy pillanatra! Úgy beszélsz, mintha
szakemberek lennénk. Nem tudnád egy kicsit egyszerűbben
elmagyarázni? Amikor a világosság felé tartottad Róka Vili
bankjegyét, mi árulta el, hogy hamis?”
Anna: „A vízjelet ellenőriztem. Nézzétek csak meg alaposabban!
Amikor egy új eurobankjegyet a fény felé tartotok, megjelenik rajta
Európé hercegnő képe.”
Fülöp: „Kinek a képe?”
Anna: „Európé a görög mitológiából ismert királylány. Róla nevezték el az európai kontinenst. Az összes új bankjegyen az ő arcképe
díszíti a vízjelet és a hologramot. Az új húszason és ötvenesen az arcképes ablakban jelenik meg. Ez a hologram egy új, jópofa
eleme.”
Alex és Fülöp: „Hologram? Arcképes ablak? Ez nekünk túl magas!”
Anna: „Észrevettétek már ezt az ezüstösen fénylő csíkot? Ez a hologram. Nézzétek meg, mi történik, ha mozgatjátok a
bankjegyet. Ne lobogtassátok – csak így szépen, finoman! Látjátok, hogyan váltakozik a kép? És nézzétek csak a hologram tetejét!”
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A papír tapintása
Ropogós, kemény; egyes
részeken vastagabb
tapintású.

Vízjel
Tartsuk a bankjegyet a
világosság felé:
megjelenik rajta Európé
hercegnő képe.

Smaragdzöld szám
Ha megmozgatjuk a
bankjegyet, érdekes
fényhatást figyelhetünk
meg rajta.

Hologram
Ha a bankjegyet megmozgatjuk, megfigyelhetjük az
ezüstös csíkon váltakozó
képet.

Arcképes ablak
Tartsuk a bankjegyet a fény felé, és
figyeljük meg, hogyan lesz átlátszó a
hologram felső részén látható ablak.

Alex: „Jé! A fény felé tartva átlátszó lesz. Olyan, mint egy ablak, és Európé arcképe jelenik meg benne.”
Fülöp: „Mi az a fényes szám a bal alsó sarokban? Amikor megmozgattad a bankjegyet, mintha ide-oda mozgott volna rajta a fény.”
Anna: „Az a smaragdzöld szám. Ez is olyan elem, amelynek köszönhetően az eurobankjegyek biztonságosak és könnyen
ellenőrizhetőek.”
Fülöp: „Tényleg! Az biztos, hogy ez után a kalamajka után sokkal jobban szemügyre veszem majd az eurobankjegyeket!
Végül is nem is olyan bonyolult.”
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