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ANNA OCH ALEX SÄTTER DIT SEDELFÖRFALSKARNA 
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Anna och Alex går i samma klass och är bästa vänner. De råkar alltid ut för de mest hårresande äventyr.  
Idag är inget undantag. 

Anna: ”Stanna, Alex! Titta där! Filip verkar ha problem.” 
Alex: ”Ja, det har du rätt i. Han verkar ha problem med polisen.” 

Filip verkar inte förstå vad som händer. ”Men det jag säger är sant” säger han till polisen. ”Nån gav mig de här pengarna.  
Jag visste inte att jag gjorde något fel.” 

Anna: ”Vi borde gå dit och ta reda på vad som 
händer. Det ser ut som att killen från 

elektronikaffären också är upprörd. Han 
måste ha ringt efter polisen. Tror du att 
Filip har försökt stjäla något?” 

Alex: ”Det vore inte likt Filip. Jag tror 
det är något problem med sedeln. Titta, 
poliserna håller upp den mot ljuset. Jag 
hoppas att Filip inte försökte köpa något 
med en falsk sedel. Kom, vi försöker 
prata med honom.”
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Filip: ”Ni måste hjälpa mig! Mina föräldrar 
kommer slå ihjäl mig om de får reda på att 
jag är i trubbel med polisen. Jag har ingen 
aning om vad som händer. Lasse Lömsk gav 
mig pengar och bad mig handla åt honom. 
Jag träffade honom på nätet. Han är 
jättesnäll. Jag hjälper honom att hitta i 
stan för han kommer inte härifrån.” 

Först får Anna inte fram ett ord, men 
efter ett tag skriker hon ”Vad sjutton 
tänkte du på, Filip?! Tyckte du inte att 
det var lite egendomligt att en främling 
gav dig pengar bara så där?”

Filip: ”Nej, varför då? Jag gjorde honom en 
tjänst och han skulle betala mig. Lasse gav 
mig en ny 50-eurosedel som jag skulle köpa 
ett videospel till honom för. Jag skulle bara ge 

honom spelet och de pengar som blev över. Som 
tack för hjälpen skulle han betala mig fem euro.” 

Anna och Alex förklarar för sin kompis att han har blivit lurad och att sedeln nog är falsk. Det var en listig plan: för den 
falska sedeln skulle Lasse Lömsk få äkta sedlar och mynt i växel och dessutom ett videospel! Anna och Alex fattar att Filip har 
strulat till det ordentligt och bestämmer sig för att hjälpa honom.



 English  - 5 -

Tillsammans med polisen förbereder de en 
fälla för Lasse Lömsk, eftersom de är oroliga 
för att han ska lura andra ungdomar att 
använda falska sedlar. Dessutom misstänker 
polisen att en stor kriminell organisation 
ligger bakom det hela – de utnyttjar 
ungdomar för att prångla ut falska sedlar. 

Tillsammans med polisen lyckas Anna och  
Alex hitta Lasse Lömsk i ett chattrum på 
nätet. Det tar inte lång tid innan han  
stämmer möte med dem.
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Som tur är finns polisen i närheten och jagar efter 
honom. Det blir lite bråk när de fångar honom. Anna 
och Alex drar en djup suck av lättnad när Lasse 
Lömsk arresteras och förs bort i polisbilen.

När Anna och Alex träffar Lasse ber han dem att 
köpa ett videospel och ger dem pengar. Men i stället 
tar Anna fram en äkta sedel från sin plånbok och 
jämför den med sedeln som Lasse gav dem. 

”Den här sedeln är ju falsk!”, ropar hon. Lasse Lömsk 
inser att det är en fälla och sticker. 
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Efter det äventyret får Anna och Alex ett pris av Europeiska centralbanken för att de hjälpt 
till att fånga Lasse Lömsk. 

Anna: ”Tack så mycket, men det var polisen som stoppade sedelförfalskarna. Vi hjälpte dem bara 
lite på vägen.”

Alex: ”Mest av allt ville vi hjälpa Filip som hade hamnat i Lasse Lömsks skumma affärer. 
Som tur är sitter Lasse bakom lås och bom nu.” 

Efter prisutdelningen pratar Anna och Alex med Filip på euroutställningen 
som Europeiska centralbanken har anordnat. 

Filip: ”Tack så mycket. Ni är riktiga kompisar! Jag hörde att Lasse 
Lömsk har erkänt allt och att tryckeriet där de falska sedlarna 
tillverkades har stängts.” 

Anna: ”Oj! Det var bra nyheter! Det ska jag skriva om på skolans 
Facebooksida.” 

Alex: ”Filip, du vet att du borde ha varit mer försiktig. Ibland 
stöter man på opålitliga personer på nätet. Det vet väl alla att man 
inte tar emot pengar från nån man inte känner!”

Anna: ”Lägg av Alex. Alla kan göra misstag.” 

Filip: ”Det stämmer. Genom mitt misstag lärde jag mig att det 
är olagligt och farligt att använda falska sedlar. 
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Efter att ha läst informationen om eurosedlarna och mynten på 
utställningen, säger Anna: ”Kolla här! Det är lätt att se om en 
eurosedel är äkta. Du behöver bara kontrollera tre saker.  
Först känner man på sedeln. Den ska kännas sträv och tjockare 
på vissa ställen. Sen tittar du på vattenmärket mot ljuset. 
Därefter lutar du sedeln för att se ljuseffekten på 
hologrammet och den smaragdgröna siffran.” 

Alex: ”Anna, vi är inga experter! Kan du ta om det där på 
svenska är du snäll? Hur kunde du se att Lasse Lömsks 
sedel var falsk när du höll upp den mot ljuset?” 

Anna: ”Jag kollade vattenmärket. Titta noga. När du håller en 
sedel mot ljuset kan du se prinsessan Europa.” 

Filip: ”Vem?” 

Anna: ”Europa är en prinsessa i den grekiska mytologin. Den europeiska 
världsdelen är uppkallad efter henne. På alla nya eurosedlar syns hon i vattenmärket och hologrammet. Och på de nya 20- och 
50-eurosedlarna finns hon i porträttfönstret, som är en cool ny del av hologrammet.” 

Alex och Filip: ”Hologram? Porträttfönster? ”Nu blev det lite för invecklat för oss!”

Anna: ”Har ni sett den glänsande silverfärgade remsan på sedeln? Det är hologrammet. Kolla vad som händer när man vickar  
på sedeln. Man ska inte vifta så där med den! Långsamt! Ser ni hur bilden ändras? Titta i övre delen av hologrammet.”
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Vattenmärke  
Håll upp sedeln mot ljuset: 
Prinsessan Europa blir 
synlig. 

Porträttfönster 
Håll upp sedeln mot ljuset och se  
hur fönstret i den övre delen av 
hologrammet blir genomskinligt.

Smaragdgrön siffra 
Luta på sedeln och  
se hur ljuset ger 
glanseffekt.

Hologram  
Luta på sedeln och se  
hur bilden ändras i den 
silverfärgade remsan.

Alex: ”Oj! Det blir genomskinligt när du håller det mot ljuset.  Det ser ut som ett fönster och i det finns ett porträtt  
av Europa.”

Filip: ”Vad är den glänsande siffran längst ner till vänster? Där var nån slags ljuseffekt när du lutade på sedeln.”

Anna: ”Det är den smaragdgröna siffran. Det är ytterligare en detalj som gör eurosedlarna säkra och lätta att kontrollera.” 

Filip: ”Det hade jag inte en aning om! Efter det här lilla äventyret kommer jag helt klart att titta mer uppmärksamt på 
eurosedlar! Det är ju faktiskt inte så svårt.”

Känn på papperet 
Pappret ska kännas strävt, 
fast och tjockare på vissa 
ställen.
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