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Avloppsmysteriet
KAPITEL 1 
ETT VÄLDIGT SPECIELLT HALSBAND

Ali och Alva sitter och äter frukost i Alis kök. 
Alva har sovit över, och i dag ska de gå till 
Skansen tillsammans med Alis mamma. Alis pap-
pa ska stanna hemma med Alis småsyskon.
Alva vill helst se älgarna, och Ali är nyfiken på 
sälarna.

”Tänk om vi hittar ett nytt mysterium på Skan-
sen!” säger Alva och stoppar in en stor sked 
med fil och flingor i munnen. 
”Tänk om älgarna har försvunnit!” säger hon 
med mat i munnen.
”Tänk om sälarna har försvunnit!” säger Ali. 
”Eller om någon har tagit pengar från kassan!”
”Eller om pannkakorna i kaféet smakar jättekon-
stigt!” säger Alva.

Det var ganska länge sedan Ali och Alvas deck-
arklubb löste något mysterium nu. Ali och Alva 
är peppade på att komma iväg, och skyndar sig 
att äta upp frukosten. 

Sedan går Alva in i badrummet för att göra sig 
i ordning. Hon lägger tandborsten, hårborsten, 
kläderna och sitt halsband på toalocket. Hon 
borstar tänderna, borstar håret, kissar och klär 
snabbt på sig alla kläder. Ali är nästan lika 
snabb, och snart står de påklädda i hallen 
tillsammans med Alis mamma.

Men precis när de ska gå upptäcker Alva att 
hon glömt ta på sig sitt halsband. Den tunna 
kedjan med det lilla A:t på. Hon fick den när 
hon föddes och har den alltid på sig, förutom 
när hon sover.

När hade hon halsbandet sist? Ja just det, hon 
la det på toalocket! Hon måste ha glömt det där 
när hon hade så bråttom att göra sig i ordning.

Alva går in på toan och tittar på locket. Va? 
Inget halsband! 

Hon tittar under toan, men där finns inte heller 
något halsband. Hon tittar bakom toan. Ingen-
ting.

Hon tittar i papperskorgen. Där finns bara gam-
la äckliga tops, plåster och bomullstussar. Hon 
tittar i duschen, i handfatet och bakom tvättma-
skinen. Inget halsband. Inte någonstans. 

”Men det måste ju vara här någonstans”, säger 
Ali som kommer in i badrummet och hjälper till 
att leta. ”När såg du det sist?”

”Jag la det på toalettlocket. Sedan borstade jag 
tänderna. Sedan borstade jag håret. Sedan gick 
jag på ...”
Alva blir tyst. Det kan inte vara sant! 

”Sedan gick jag på toa! Och SPOLADE!” 

Möjliga diskussionsfrågor:
• Var tror ni att Alvas halsband har hamnat?
• Vet ni vad man får spola ner i toaletten? 
• Vad får man inte spola ner i toaletten?
• Varför har Alis familj en papperskorg i 

badrummet, tror du? Har ni en papperskorg 
i ert badrum?

KAPITEL 2
ETT NYTT MYSTERIUM

Alva sitter på golvet i hallen med ansiktet i hän-
derna. Hon har haft halsbandet i hela sitt liv och 
nu är det borta! 

Ali försöker trösta.
”Du kanske kan köpa ett nytt halsband. Det finns 
säkert andra halsband med A:n på i affären”, 
säger han.

Men Alva vill inte ha något nytt halsband. Hon 
vill bara ha sitt halsband, det hon haft i hela sitt 
liv. Men det är nerspolat i toaletten.
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Då får Ali en idé.
”Det man spolar ner i toan åker väl till avlopps-
reningsverket?” säger han. 
”Jaa ...” säger Alva.
”Då får vi väl åka dit och leta efter halsbandet!”
Alva reser sig upp, och så tittar de på varandra. 
De börjar skratta och sedan går det snabbt. 
Snart är de på väg ut genom dörren igen. 
Deckarklubben har nämligen ett nytt mysterium 
att lösa. 

”Men Skansen då ...” försöker Alis mamma.
”Skansen får vänta! Kom nu!” säger Ali och 
puttar ut sin mamma genom dörren. 

”Men hur ska ni kunna komma in på avloppsre-
ningsverket?” fortsätter Alis mamma när de går 
mot tunnelbanan.
”Det löser sig!” säger Ali, och just då går han 
över ett brunt brunnslock med ett A på.  
”A som i Ali”, säger Ali.
”Nej, A som i Alva”, säger Alva, ”som på mitt 
halsband”.
”Nej”, säger Alis mamma. ”A står för avlopp.” 

Hon berättar att de som jobbar med avloppet 
kan lyfta på brunnslocket och klättra ner. Då 
kommer de till ledningarna, där allt som spolats 
ner i toan åker innan det kommer till avloppsre-
ningsverket. 

”Åh, tänk om mitt halsband åker under oss just 
nu!” säger Alva.
De tittar på locket och undrar om det går att 
öppna. Just då kommer det en bekant figur som 
går mot dem. Det är Susanne. Alvas mammas 
kompis som jobbar på vattenverket. Hon kanske 
kan hjälpa dem! 

”Tyvärr, jag kan inte komma ner här. Det är bara 
de som jobbar med ledningarna som får det”, 
säger hon när Ali och Alva berättat allt.

Susanne berättar att det blir stopp i ledningarna 
om någon spolar ner skräp. Och då måste de 
som jobbar med ledningarna klättra ner och fixa det. 
”Det vore ändå svårt att hitta halsbandet där 
nere”, säger Susanne. Det kan ha fastnat nästan 
var som helst. Eller så är det redan på väg till 
avloppsreningsverket.

”Kan du hjälpa oss att komma in på avloppsre-
ningsverket då?” frågar Alva.
Susanne tänker efter.
”Min kompis jobbar där”, säger hon sedan. 
”Jag kan be honom släppa in er. Vill ni det?”
Självklart vill de det!

Ali, Alva och Alis mamma tar tunnelbana och 
buss till avloppsreningsverket, och det känns som 
det tar en evighet. Men till slut är de framme. 
När de går av bussen ser de en jättehög skor-
sten bakom ett stort blått hus.

Susannes kompis Zoran kommer och möter 
dem och tar med dem in. De tar hissen ner och 
kommer till en korridor med stenväggar. Sedan 
kommer de till ett stort rum där det luktar kon-
stigt. Det luktar skit. 
”Men fy!”, säger Ali och håller för näsan.
”Äckligt!” säger Alva och håller andan.
Zoran skrattar. Han är van vid den här lukten 
och tycker inte att det är så farligt. 

”Här ska ni få se”, säger Zoran och öppnar en 
lucka till ett silvrigt skåp. ”Här fastnar allt toa-
papper, men också sådant som egentligen inte 
ska spolas ner i toan.”
Bakom luckan sitter massa gammalt använt toa-
papper, men också tops, våtservetter, plåster och 
annat skräp. Så äckligt! 
”Stäääng!” ropar Ali och vänder bort ansiktet 
för att slippa se.

Men Alva stoppar Zoran från att stänga. 
”Vänta, vad är det där?” 

Hon har fått syn på något mellan pappersbi-
tarna och skräpet. Det är något långt och smalt. 
Det ser precis ut som en kedja. 

Möjliga diskussionsfrågor
• Varför tror ni skräp som fastnar i ledningar-

na kan bli problem?
• Det kommer mycket skräp som inte hör hem-

ma i avloppsvattnet till avloppsreningsverket. 
Varför har någon slängt våtservetter, plåster 
och tops i avloppet, tror du? Hur borde de 
göra?

• Hur tror du att det var förr? Vart tog kisset 
och bajset vägen då?
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KAPITEL 3
BAJS SOM BENSIN

Alvas hjärta dunkar. Tänk om det är hennes 
halsband! Hon tittar närmare.

Åh nej! Det är inget halsband. Det är en bit 
tandtråd. Varför spolar folk ner sådant?

Zoran tittar i de andra silvriga skåpen, men 
hittar inget halsband där heller. 
”Jag är ledsen”, säger han. ”Men det är omöj-
ligt att hitta något så litet här. Det kommer in så 
mycket avloppsvatten och skräp varje dag.” 
Alva känner sig ledsen. Hon kommer nog aldrig 
att hitta sitt halsband.

”Vill ni se vad som händer med avloppsvattnet 
sedan?” frågar Zoran och det vill Ali och Alva 
gärna nu när de ändå är här.

De går till ett annat rum där det finns stora bas-
sänger. Det luktar fortfarande jätteäckligt. 
”Här tar vi bort smuts med ett ämne som funge-
rar som en magnet”, berättar Zoran, och sedan 
går de vidare till ett annat rum som ser ungefär 
likadant ut. Zoran berättar att det finns små 
bakterier som äter smuts där. 
”De tycker att kiss och bajs smakar jättegott”, 
säger Zoran och skrattar.

Han berättar att många tyvärr spolar ner målar-
färg och annat som bakterierna mår dåligt av. 
Sedan går de genom flera rum, och till slut 
kommer de till ett stort hål där det forsar massor 
av vatten. 

 ”Här är det renade vattnet. Nu ska det bara ut i 
Östersjön. I samma vatten som ni åker på om ni 
tar färjan till Skansen eller Gröna Lund”, säger 
Zoran.

Skansen ja. 
Ali tittar på klockan. Det finns fortfarande tid för 
att hinna gå på Skansen. Zoran tipsar om att det 
går en buss utanför som kör till Djurgårdsfärjan. 
”Och vet ni, den använder bajs som bensin!” 
säger han och skrattar.
”Vadå bajs?” undrar Alva som tror att han 
skojar.

”Det är faktiskt sant. Bussen kör på biogas, och 
biogas är gjort på bajs och annat som tas bort 
från vattnet här i avloppsreningsverket”, säger 
Zoran.

Ali, Alva och Alis mamma vinkar hejdå till Zoran 
och hoppar på bussen. Alva tänker på sitt hals-
band. Hon saknar det så mycket.

Då ringer det i Alis mammas telefon. Alis 
mamma pratar på arabiska och Alva förstår inte 
vad hon säger. Men så börjar Alis mamma att 
skratta. Och sedan börjar Ali också skratta.

”Alva”, säger Ali och skrattar så mycket att han 
knappt kan prata. ”Vi åkte till avloppsreningsver-
ket helt i onödan.”
”Åh, Alva!” säger Alis mamma. Hon torkar 
bort glädjetårarna ur ögonen och fortsätter att 
skratta.

Alva fattar verkligen ingenting.
”Men vad är det som är så kul?”

Till slut lyckas Alis mamma lugna ner sig så 
mycket att hon kan berätta.
”Alis pappa städade badrummet i dag. Och 
vet du vad han hittade? Ditt halsband. Det satt 
fastklämt under toalettsitsen.”

Möjliga diskussionsfrågor:
• Varför måste avloppsvattnet renas? Vad skul-

le hända om det inte fanns något avloppsre-
ningsverk?

• Vad händer om man häller ut giftiga saker i 
avloppet?

• Vad kan du göra för att göra det lättare för 
avloppsreningsverket att rena vattnet?

• Hur tror du att det är att jobba på ett av-
loppsreningsverk?
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