
Kim och vattenäventyret



Kim och pappa har lekt, och nu är Kim törstig. 
Pappa hämtar ett glas och sätter på kranen.
Då börjar Kim fundera på en sak.
– Hur kommer vattnet till kranen egentligen?

Vet du det pappa? undrar Kim.
Pappa lyfter upp en vattendroppe från Kims 
glas.
– Det här är Droppis, säger pappa.



Droppis är en superhjälte som kan förvandla 
sig till olika saker. Droppis har varit regn, 
snö och is. Droppis har varit i sjöar och 
bland molnen. Droppis har till och med 
träffat dinosaurier. Droppis är flera miljarder 
år gammal. För vattnet försvinner aldrig från 
jorden. Igår var Droppis med om ett 
spännande äventyr. Vill du höra?



Droppis låg i sjön Mälaren och tog det lugnt. Mälaren är 
en stor sjö, och en del av Mälaren ligger i Stockholm. 
Droppis hade det bra bland fiskar och sjögräs. Men 
plötsligt började vattnet virvla runt i en väldig fart. Droppis
hann se ett stort galler, och åkte sen in i ett rör. Fiskarna 
och sjögräset följde inte med, de stannade kvar i sjön. 
Droppis var på väg till vattenverket!



Droppis kom till en bassäng på vattenverket. Efter en stund åkte Droppis vidare till en 
annan bassäng. Och sen till ännu en annan bassäng. Vattenverket gör vattnet från 
Mälaren till rent och gott kranvatten. Varje dag och varje natt renar vattenverket nytt 
vatten. Det rena kranvattnet räcker till alla som bor i och runt Stockholm.



Droppis var på vattenverket i flera timmar. Droppis blev skinande ren!
Vattnet i Mälaren är rent, och det är härligt att bada där. Men det går inte att 
dricka vattnet innan det har varit i vattenverket. I vattenverket blir vattnet 
jätterent och jättegott. Plötsligt sugs Droppis ut från vattenverket och åker iväg i 
ett nytt rör.



Droppis åkte och åkte. Sen blev det lugnt och 
tyst. Droppis hade kommit till ett vattentorn.
Vattentornet är ett förråd för vatten. Där finns det 
alltid rent vatten, som vi kan använda när vi 
behöver det.
– Åh, här var det långtråkigt! tyckte Droppis. 
Men vad nu? Droppis sköts i väg i världens fart.



Det var vattentornet som gav Droppis en skjuts. Med 
vattentornets hjälp orkar vattnet ta sig ända upp i de högsta 
husen. Droppis svischade genom vattenrören. Vattenrör är 
långa rör som ligger under marken.
– Ouiii vad kul! tyckte Droppis. Det var som en lång 
vattenrutschkana som aldrig tog slut. Men plötsligt stannade 
Droppis och allt blev ljust. Och gissa vad Droppis såg!



– Droppis såg dig, Kim! säger pappa. För nu var 
Droppis framme vid vår vattenkran. Nu har 
Droppis sugits upp ur Mälaren, blivit ren i 
vattenverket, fått skjuts av vattentornet och 
svischat genom vattenrören. Och till slut kommit 
fram till vattenkranen.
– Vilket äventyr! säger Kim och tar en stor klunk 
ur glaset.
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