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ANIA I ALEKS KONTRA FAŁSZERZE BANKNOTÓW
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Ania i Aleks chodzą do jednej klasy i są przyjaciółmi. Często spotykają ich niezwykłe przygody. Także dziś.
– Aleks, patrz: Filip jest w tarapatach! – woła Ania.
– Rzeczywiście! – odpowiada Aleks. – Wygląda na to, że zatrzymała go policja.
Przestraszony Filip tłumaczy policjantom: – Mówię prawdę! To nie moje pieniądze. Skąd mogłem wiedzieć, że coś jest
z nimi nie tak?
– Podejdźmy bliżej i zobaczmy, o co chodzi –
proponuje Ania. – Sprzedawca ze sklepu
elektronicznego jest cały w nerwach.
To pewnie on wezwał policję. Myślisz,
że Filipa przyłapano na kradzieży?
– Nie wierzę, żeby próbował coś ukraść –
mówi Aleks. – Raczej chodzi o banknot.
Zobacz, policjant ogląda go pod światło.
Mam nadzieję , że Filip nie próbował
płacić fałszywymi pieniędzmi. Chodźmy
z nim porozmawiać.
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– Pomóżcie mi! – woła na ich widok Filip.  –
Rodzice będą na mnie wściekli, jeśli
się dowiedzą, że zatrzymała mnie policja.
Nie wiem, o co tu chodzi. Dostałem te
pieniądze od Jacka Cwaneckiego, żeby
mu coś kupić. Poznaliśmy się przez
internet. Jacek jest naprawdę fajny.
Nie zna miasta, więc zgodziłem się mu
pomóc.
Ania jest zszokowana. Po chwili
wykrzykuje do Filipa:
– Zwariowałeś?! Nie wydało ci się
podejrzane, że osoba, której nie znasz, ot
tak sobie daje ci pieniądze?
– Nie, co w tym dziwnego? – pyta Filip.   –
Pomogłem mu, więc chciał się odwdzięczyć.
Dał mi nowy banknot 50 euro na grę
komputerową. Miałem mu przynieść grę i resztę
pieniędzy, a on obiecał dać mi za to pięć euro.
Ania i Aleks tłumaczą koledze, że został oszukany i że banknot na pewno jest fałszywy. Jacek Cwanecki sprytnie to wymyślił:
w zamian za fałszywkę miał jako resztę dostać prawdziwe banknoty i monety euro, a do tego jeszcze grę komputerową! Filip
jest w trudnej sytuacji, więc Ania i Aleks bez wahania postanawiają mu pomóc.
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We współpracy z policją szykują pułapkę
na Jacka Cwaneckiego, żeby nie mógł
już namawiać młodych ludzi do płacenia
fałszywymi pieniędzmi. Policja podejrzewa,
że za wykorzystywaniem nastolatków do
puszczania w obieg podrobionych banknotów
stoi duża organizacja przestępcza.
Z pomocą policji Ani i Aleksowi udaje się
namierzyć Jacka Cwaneckiego na czacie
internetowym. Jacek od razu chce się
z nimi umówić na mieście.

English
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W czasie spotkania również ich prosi o kupienie gry
komputerowej i daje im na to pieniądze. Wtedy Ania
wyciąga z portfela prawdziwy banknot i porównuje
z nim ten otrzymany od Jacka. Po chwili woła:
– Ten banknot jest fałszywy!
Jacek widzi, że został zdemaskowany, i rzuca się
do ucieczki.

Na szczęście w ukryciu czekają policjanci, którzy
od razu ruszają w pościg. Szybko doganiają Jacka
i po krótkiej szamotaninie wsadzają go do radiowozu.
Ania i Aleks mogą odetchnąć z ulgą.
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Po tej dramatycznej przygodzie Ania i Aleks odbierają w Europejskim Banku Centralnym
nagrodę za pomoc w schwytaniu Jacka Cwaneckiego.
– Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie, ale ujęcie fałszerzy to zasługa policjantów –
mówi Ania. – My tylko naprowadziliśmy ich na właściwy trop.
– Przede wszystkim chcieliśmy pomóc Filipowi, który dał się nabrać Cwaneckiemu   –
dodaje Aleks. – Na szczęście oszust jest już za kratkami.
Po odebraniu nagrody Ania i Aleks spotykają się z Filipem na wystawie
o euro zorganizowanej przez Europejski Bank Centralny.
– Jeszcze raz wam dziękuję – mówi Filip. – Zawsze można na
was liczyć. Słyszałem, że Cwanecki do wszystkiego się przyznał
i że zamknięto drukarnię , w której były produkowane fałszywe
banknoty.
– Super! – woła Ania. – Muszę o tym napisać na profilu naszej
szkoły na Facebooku.
– A ty, Filip, powinieneś być ostrożniejszy – zauważa Aleks. –
W internecie można spotkać podejrzane osoby. I wszyscy wiedzą,
że nie bierze się pieniędzy od obcych.
– Aleks, nie bądź taki surowy – wtrąca Ania. –
Wszyscy popełniamy błędy.
– Macie rację – przyznaje Filip. – Na własnej skórze
przekonałem się, że płacenie fałszywymi pieniędzmi jest nie
tylko niezgodne z prawem, ale i niebezpieczne!
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Po zapoznaniu się z informacjami o banknotach i monetach euro
przedstawionymi na wystawie Ania oświadcza: – Słuchajcie!
Można bardzo łatwo rozpoznać, czy banknot euro jest
prawdziwy. Trzeba tylko zwrócić uwagę na trzy rzeczy.
Najpierw sprawdzamy banknot dotykiem: papier musi być
sztywny i szeleszczący, a w niektórych miejscach grubszy.
Następnie oglądamy pod światło znak wodny. A na koniec
przechylamy banknot i patrzymy, jak przesuwa się światło
na hologramie i szmaragdowej liczbie.
– Anka, nie jesteśmy ekspertami od banknotów. Mów
po ludzku – niecierpliwi się Aleks. – Jak zobaczyłaś pod
światło, że banknot Cwaneckiego jest fałszywy?
– Sprawdziłam znak wodny – wyjaśnia Ania. – Przypatrzcie się
dobrze. Pod światło na nowym banknocie euro widać królewnę Europę.
– Kogo? – pyta Filip.
– Europa to postać z mitologii greckiej – tłumaczy Ania. – Właśnie od jej imienia pochodzi nazwa naszego kontynentu. Twarz
Europy ukazuje się na znaku wodnym i hologramie wszystkich nowych banknotów euro. Na nowych 20 i 50 euro widać ją
w okienku z portretem, które jest supernowoczesnym elementem hologramu.
– Hologram? Okienko z portretem? O czym ty mówisz?! – Aleks i Filip nic nie rozumieją.
– Hologram to ten błyszczący, srebrzysty pasek – pokazuje Ania. – Zobaczcie, co się dzieje, kiedy ogląda się banknot pod
kątem. Ale nie macie nim wymachiwać, tylko powoli przechylać! Widzicie, jak zmienia się obraz? I spójrzcie na górną część
hologramu.
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Faktura papieru
Papier banknotu jest
sztywny i szeleszczący,
a miejscami wydaje się
grubszy.

Znak wodny
Obejrzyj banknot pod
światło. Zobaczysz twarz
Europy.

Szmaragdowa liczba
Zobacz pod kątem, jak
przesuwa się promień
światła.

Hologram
Obejrzyj pod kątem,
jak zmienia się obraz
na srebrnym pasku.

Okienko z portretem
Spójrz pod światło, jak okienko
w górnej części hologramu staje
się przezroczyste.

– Ale super – cieszy się Aleks. – Pod światło robi się przezroczysta. Faktycznie wygląda jak okienko, a w nim ukazuje
się twarz Europy.
– A te błyszczące cyfry w lewym dolnym rogu? – pyta Filip. – Pod kątem wyglądają , jakby przechodził po nich promień światła.
– To szmaragdowa liczba. Kolejne zabezpieczenie, które chroni banknoty euro przed fałszowaniem i ułatwia ich sprawdzanie –
odpowiada Ania.
– Nie miałem o tym wszystkim pojęcia! – woła Filip. – Po tej przygodzie na pewno będę uważniej przyglądać się banknotom
euro. Ich sprawdzanie wcale nie jest trudne.
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