
Kim och toalettäventyret



Kim har varit på toaletten.
– Hejdå bajset! säger Kim 
och trycker på 
spolknappen. Men vad 
händer med bajset nu? Vet 
du det pappa?
Pappa nickar.



– Kommer du ihåg vattendroppen Droppis? säger pappa. I dag är Droppis
ute på ett nytt äventyr, tillsammans med Herr Bajs. När du spolade, så åkte 
Droppis och Herr Bajs ner i avloppsrören. Avloppsrör är långa rör under 
marken. Där åker vatten och kiss och bajs och toapapper.



Det är kul i avloppsrören, tycker Droppis och Herr Bajs.
Men plötsligt blir det stopp. Åh, det ligger en massa 
våtservetter, bomullstussar och annat skräp i vägen!
Man får bara spola ner kiss, bajs och toapapper. Skräpet 
ska till soppåsen. Annars blir det såhär.



Då blir det plötsligt alldeles ljust.
Droppis tittar upp och ser några 
människor. De tar bort stoppet 
och sen kan Droppis och Herr 
Bajs åka vidare.
– Åh, vad skönt! Det är tur att det 
alltid finns någon som jobbar när 
det är problem med rören, tycker 
Herr Bajs.
– Ja, men det hade varit bättre om 
folk slängt rätt från början, tycker 
Droppis.



Till slut kommer Droppis och Herr Bajs till 
avloppsreningsverket. 
Avloppsreningsverket gör rent vattnet från 
kiss, bajs och smuts. Droppis och Herr 
Bajs åker genom ett galler som är fullt 
med skräp. Det finns tops, tandtråd och 
plåster där. Äckligt! Reningsverket mår 
inte bra av skräp.



Droppis och Herr Bajs åker ner i en stor bassäng. Där sjunker Herr Bajs till botten.
– Hejdå Herr Bajs! ropar Droppis. Det var kul att lära känna dig!
Avloppsreningsverket tar bort allt bajs från vattnet. Bajset går att göra om till många 
bra saker. Som biogas som bussar kör på!



Droppis åker vidare genom olika bassänger. I bassängerna blir 
Droppis renare och renare. I en bassäng finns snälla bakterier som 
äter kiss och bajs. De mår dåligt av skräp och giftiga saker, som 
medicin och målarfärg. Därför får man aldrig spola ner något annat 
än kiss, bajs och toapapper. Det här har varit ett spännande 
äventyr. Men nu längtar Droppis till naturen.



Och just då forsar Droppis ut från avloppsreningsverket. 
Rakt ner i havet som heter Östersjön.
Östersjön är ett känsligt hav. Bara riktigt rent vatten får 
hamna här. Annars blir djuren och växterna ledsna. 
Droppis plaskar och hoppar i vågorna.
– Hej naturen! Det var längesen! ropar Droppis.



– Vilket äventyr! säger Kim.
Tänk att Droppis åker genom avloppsrören, blir ren 
i avloppsreningsverket och sen forsar ut i Östersjön. 
Och att Herr Bajs kanske blir biogas.
– Jag lovar att aldrig slänga skräp i toan! säger Kim 
och slänger en gammal bomullstuss i 
papperskorgen.
– Just det, bara kiss, bajs och toapapper i toaletten! 
säger pappa. Annars blir Droppis ledsen.


	Kim och toalettäventyret
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10

