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   Guttene lo og pekte på Anton. 
Øynene hans ble fylt av tårer. I 
vannet lå det en stor og slimete 
manet. Anton fikk frysninger.

  

Han sa ingenting ikke til guttene 
som hadde kastet maneten på 
han. Isteden gikk han til bestefa-
ren sin, 
som satt i den varme sanden og 
leste en bok.
   
  Anton var liten og tynn, og had-
de bustete hår. Bestefaren hans 
var gammel, tullete og solbrun, 
med et rufsete grått skjegg. Anton 
og bestefaren tilbrakte sommeren 
sammen i «huset ved havet» - en 

krokete gammel hvit hytte ved 
kysten.

  Bestefar lyttet mens An-
ton fortalte hva som hadde 
skjedd. Hans filosofi var at 
barn forsto det meste og at 
du ikke trengte å bruke enk-
le ord når du snakker til de. 
Det var en av grunnene til 
at Anton likte å tilbringe   

       somrene med han.                        

   «Plask»! Noe kaldt, vått og for-
ferdelig ubehagelig traff nakken 
til Anton. Han snudde seg raskt. Et 
stykke bortenfor lekte to store gut-
ter i det grunne vannet.
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   Anton satt ved siden av Beste-
far på hans blå strandhåndkle og 
gjemte ansiktet sitt i armene sine 
mens han fortalte. Han studerte 
mønsteret på håndkleet mens han 
krøllet tærne i sanden.
 
  «Jeg har sett flyvefisk, men har 
aldri hørt om flyvende mane-
ter før!» mumlet Bestefar. Anton 
måtte smile. «Å, Bestefar, hvorfor 
er alle alltid så slemme?» spur-
te han en smule desperat. «Jeg 
er ikke sikker på at guttene der 
borte forstår hvor dårlig de har 
behandlet et levende vesen!» sa 
Bestefar. «Levende vesen…?», 
Anton nølte, overrasket over det 
Bestefar sa. «Tenk over det! Hvem 
hadde det verst, du eller mane-
ten?» spurte Bestefar.
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  Først åpnet han en stor bok med 
mange gamle tegninger i. Beste-
far lette etter en spesiell side.

  «Se Anton, det finnes mange 
forskjellige arter av maneter her 
og alle av de er ulike.» 

   Bestefar og Anton spiste lunsj 
sammen i hytta ved havet litt 
senere. Mens de satt ved bordet 
kikket Anton utover havet. «Beste-
far, maneter er rare dyr» sa han. 
«De er som gelé. De lever i havet, 
men de er ikke fisk. …Jeg synes de 
er ekle! » tenkte han høyt. «Og 
hva gjør de egentlig? Hva er po-
enget med de? Er maneter farli-
ge?» 
spurte Anton litt bekymret mens 
han husket at moren hans hadde 
forbydd han å ta på maneter en 
gang. 

  «Jeg vet ikke helt. Hva sier du 
til at vi to kan prøve å finne ut av 
det?» svarte Bestefar mens han 
reiste seg. Han gikk bort til den 
blå hylla innerst i stua og fant frem 
to forskjellige bøker og bar de 
tilbake til bordet. 
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   Anton lente seg frem for å se på 
tegningene. «Maneter er egentlig 
vakre om du ser nærmere på de» 
mumlet han, «som kunstverker». 
«Bildene i boka var tegnet av en 
kjent zoolog for over 100 år siden. 
Han het Ernst Haeckel og levde i 
Tyskland» sa Bestefar. «Det hadde 
vært fint om folk tok seg tida til å 
se nærmere på dyr» sa han med 
et dypt sukk, «kanskje de hadde 
verdsatt skjønnheten til skapnin-
gene og beskyttet de isteden». 
Bestefar elsket nemlig naturen. 
Han hadde et godt hjerte og var 
ofte plaget av at folk ikke viste 
omtanke for dyr og planter. «Jeg 
er ganske sikker på at maneter 
stort sett er harmløse for oss men-
nesker» beroliget han Anton, før 
han reiste seg og gikk fra bordet. 

  

Etter middag pleide Bestefar all-
tid å «hvile øynene sine», og det 
gjorde han ved å sove på sofaen 
og snorke. Da pleide Anton ofte 
å leke i hagen eller på stranda. I 
dag gjorde nysgjerrigheten at han 
ble sittende ved bordet og åpnet 
de andre bøkene som Bestefar 
hadde hentet. 

  En av de inneholdt et bilde av en 
manet der alle kroppsdelene var 
merket. Det var en paraply og 
tentakler, og til og med en munn. 
I en annen bok leste Anton noe 
veldig skummelt derimot. I stor 
svart tekst sto det nemlig at «Det 
giftigste dyret i verden er ikke en 
slange eller en skorpion, men en 
manet!».



  Full av panikk ristet han i den 
sovende bestefaren sin. «Bestefar, 
maneter er giftige!» ropte han. 
«Tror du vi bør dra til sykehuset?». 
Anton virket så bekymret at Beste-
far våknet raskt.  «Vis meg hvor 
du leste dette» sa han. Anton pek-
te på siden i boka om den gifti-
ge maneten. «Du har rett Anton! 
Denne maneten heter sjøveps og 
er en av de mest giftige manete-
ne i verden, med 5000 stikkende 

celler fylt med gift!» sa Bestefar. 
«Men se, noen linjer lengre ned 
står det også at denne typen ma-
net finnes kun i Australia, så du 
blir ikke å finne slike her» forsikret 
han Anton. «Boka sier også at de 
fleste maneter er harmløse for oss 
mennesker og at giften deres kun 
kan sammenlignes med hvordan 
det føles å bli brent av brennes-
le». Anton følte seg roligere alle-
rede, men hadde et spørsmål. 

«Bestefar, jeg forstår ikke helt hva 
du mener med de stikkende cel-
lene som har gift inni seg. Kan du 
forklare det til meg?». Maneter 
tilhører en gruppe dyr som kal-
les nesledyr. De har små kapsler 
under huden på tentaklene sine 
med en forlengelse som går til 
utsiden», sa bestefar. «Mener du 
som en liten stilk som stikker ut av 
huden til manetene?» spurte An-
ton. «Ja, nettopp! Hvis et dyr som 
maneten vil spise, kommer borti 
denne stilken, så skyter den ut en 
stikkende tråd» forklarte Bestefar. 
«Som en pil som skytes inn i huden 
på det andre dyret!» ropte Anton. 
«Så får han føle giften til maneten! 
Men… Jeg er alt for stor til at ma-
neten vil spise meg!» tenkte han 
lettet. «De bruker også stilkene til 
å beskytte seg mot fiender som 
prøver å spise de» sa Bestefar 
videre. 

  De brukte resten av ettermid-
dagen på å gå gjennom bøkene 

sammen. «Se Bestefar! Maneter 
er 95-99% vann og i Asia er det 
til og med folk som spiser de. Viss-
te du det?» spurte Anton. «Nei, er 
det sant? Jeg kan ikke tenke meg 
hva de smaker» sa Bestefar. «Det 
står også her at maneter egent-
lig kun har en åpning, så munnen 
og rumpa deres er samme plass» 
påpekte Bestefar. «Vel, manete-
ne må være glade de ikke har en 
nese, ellers ville lukta vært uuthol-
delig!» sa gutten mens de begge 
lo høyt. 

  Solen begynte å gå ned nå, og 
idet bestefar reiste seg fra bordet 
sa han «du har vært veldig flink 
Anton og jeg er stolt over alt du 
har funnet ut og lært deg om ma-
neter. Du kommer til å bli en flink 
forsker når du blir stor!». «Takk!» 
sa Anton mens han smilte fra øre 
til øre. «Men jeg forstår ikke helt 
det med babyene!» hvisket han 
forsiktig, og litt flau. 
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  Den kvelden var det stille i huset 
når Bestefar og Anton satte seg 
ned i de gamle lenestolene for å 
drikke varm melk med honning. 
Anton elsket at han og Bestefar 
presset seg sammen i en lenestol 
for å lese ei bok på kvelden. «Så 
du ville vite hvordan maneter la-
ger barn?» gliste Bestefar. 

  I dag, i stedet for å lese, hentet 
Bestefar penn og papir. Han teg-
net og forklarte til Anton hvordan 
maneter lagde barn. «Hos ma-
netene slipper mannen og dama 
sperma og egg samtidig i vannet» 
sa han. «Så de gjør nesten som 
mennesker?» spurte Anton. «Ja» 
svarte Bestefar, «både mennesker 
og maneter produserer et be-
fruktet egg». «Men,» sa Bestefar, 
«etter at egget er befruktet, er alt 
som skjer veldig annerledes fra 
oss mennesker. Cellen blir en liten 
larve som kalles en planula-larve. 
Den kan svømme rundt i havet og 
leter etter mat mens den vokser 

sakte. Samtidig leter den også 
etter en trygg plass på havbun-
nen, for eksempel på steiner eller 
koraller, der den slår seg til rette». 
Anton så på tegningen til Bestefar 
og ble overrasket over at larven 
ble til noe som så helt annerledes 
ut! «Og det kalles en polypp?» 
spurte han. «Riktig,» svarte beste-
far, «den blir til en polypp som be-
står av en stilk med små tentakler 
øverst på kroppen som den bruker 
som en slags fiskestang til å fange 
mat med» forklarte han. «Så skjer 
det noe annet stilig også. Den 
strekker kroppen sin og slipper ut 
«skiver» av små medusaer». «De 
ser ut som maneter som svømmer 
opp-ned » gliste Anton. «Jeg tror 
de vokser seg store og blir voksne 
maneter» gjettet Anton mens Be-
stefar fullførte tegningen. «Og det 
vakre med det, er at nå kan syklu-
sen starte på nytt» sa Bestefar. 

Kvel-
den sovnet Anton trøtt, 
fornøyd og full av gode tan-
ker om maneter og dagen han 
hadde opplevd med Bestefar.
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slappet av og 
pratet i trestolene 
i hagen. 

På vindfulle da-
ger holdt de seg 
borte fra stranda, 
fordi den fine san-
den brant både 
huden og blåste 
inn i øynene deres. 
Etter to svært vind-
fulle dager begynte 
Anton å kjede seg. 
«Hva om vi går til 

den lille bukta i dag?» 
foreslo Bestefar for å få 

Anton i bedre humør.

«Vi kan dra og svømme nå 
som vinden har roet seg».

  De tok på seg badetøyet og 
dro avgårde. Etter å ha gått i en 
halv time kom de til en plass der 
klippene var nær havet og de 
oppdaget noe som gjorde Anton 

fryktelig trist. I en ball av sjøgress 
så de en død fugl med plast rundt 
halsen sin. Den livløse fuglen var 
liten, med sorte og hvite fjær og et 
knallrødt nebb. 

Anton hadde ikke ord. Bestefar 
satte seg på kne og sa forsiktig, 
«stakkars lille terne». 

Været var 
stort sett fint, og de to brukte mes-
teparten av tiden på å utforske 
naturen rundt seg. De badet på 
stranda, gikk på fjelltur eller bare 

  Anton og Bestefar sin sommer 
ved kysten fløy av gårde.
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  Resten av turen til bukta var de 
begge veldig stille og Anton følte 
seg elendig. Når de kom frem til 
den skjermede badeplassen var 
det likevel ikke mulig å bade. Van-
net i bukta lyste oransje fordi van-
net var fylt med maneter! Både 
Bestefar og Anton var sjokkerte av 
synet. «Det må være flere tusener 
av de!» sa Bestefar. «Hvorfor er 
de plutselig her, Bestefar? Er det 
vanlig?» spurte Anton nysgjer-
rig. «Jeg har ingen anelse Anton, 
jeg har aldri sett noe slikt i alle 
år jeg har vært her» sa Bestefar 
mens han rynket pannen. «Siden 
vi uansett ikke kan svømme her så 
kan vi ta oss en tur til instituttet for 
oseanografi i byen! Der har de et 
akvarium, så kanskje vi får svar på 
spørsmålene våre der isteden!».
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  Akvariet virket som en magisk 
plass for Anton. Lyset strålte 
gjennom akvariene, og skapte 
stilige mønstre som beveget seg 
på gulvet og på veggene. De gikk 

gjennom ulike rom og så på dyr 
og planter fra forskjellige hav 
rundt om i verden. Til slutt fant de 
tankene med maneter. Begge to 
stirret i det som føltes som timevis 
på skapningene som pulserte ele-
gant i vannet. Den rolige stillheten 
ble plutselig brutt av et høyt pip. 
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hun. «Alt handler 
jo om maneter!» sa 
Anton når han så 
på plakatene. «Så 
fint at de gjør deg 
glad» sa damen, 
«folk flest ser ikke ut 
til å like maneter noe 
særlig». «Vi kom hit 
for å lære mer om 
maneter vi» sa Anton 
glad. «Vi fant tusen-
vis av dem i en bukt 
ikke så langt herfra 
og vi kunne ikke bade 
der». Anton fortsatte 
med å fortelle henne 
alt som hadde hendt 
den morgenen. «Jeg 
tror definitivt du 
har kommet til rette 

plassen ja» sa damen 
og introduserte seg selv. «Jeg 

heter Doktor Jamileh Javidpour 
og studerer maneter». Manetfors-
keren hadde mørkt krøllete hår 
og øynene hennes lyste av glede 

når hun snakket om maneter. An-
ton ble veldig nysgjerrig. Jamileh 
pekte på plakatene. «Du kan finne 
masse informasjon om maneter 
i vår nye utstilling» sa hun. «Den 
forklarer alt vi studerer i et stort 
prosjekt med forskere fra mange 
land, som også jobber med ma-
netoppblomstringer».

  «Hva er en manetoppbloms-
tring?» spurte Anton, siden han 
aldri hadde hørt det ordet før. 
«Det er når manetene reproduse-
rer seg i store mengder fordi for-
holdene i havet er perfekte og det 
er mye tilgjengelig mat som de 
kan spise» forklarte Jamileh.

  Et brunt rufsete hode tittet gjen-
nom en dør i veggen. «Hei Jami-
leh, jeg har lett etter deg. Blir du 
med på møtet om problematikken 
med havforsøpling?». 

En dame 
hadde begynt 
å sette opp skillevegger 
og var opptatt med å henge pla-
kater. Hun tok et par steg tilbake 
og så på arbeidet sitt. Hun fikk øye 
på Anton og spurte med et venn-
lig smil.  «Hva synes du?» spurte 
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   «Perfekt timing, Till!» sa Jamileh. 
«Vi har to manet-elskere her som 
har oppdaget en oppblomstring i 
Nord-Bukta». Hun snudde seg mot 
Anton og hans bestefar og sa, 
«Till er en oseanograf som stude-
rer havstrømmer». 
«Manetene flytter seg med 
havstrømmene» fortalte Jamileh. 
Till forklarte videre. «De spesielle 
vindforholdene som har vært de 
siste dagene har endret strømret-
ningen. I tillegg kom det en virvel 
så vannet beveget seg i en sir-
kel. Dette gjorde nok at så store 
mengder maneter samlet seg i 
bukta der dere hadde tenkt bade 
i dag».

  Dessverre måtte Jamileh og Till 
dra til møtet, men de inviterte 
Anton og Bestefar tilbake til insti-
tuttet dagen etter.
«Jeg skal vise deg hvordan vi 
oppdager og kan forutsi mane-

toppblomstringer med hjelp fra 
datamaskiner» sa Jamileh mens 
de gikk ut av akvariet sammen.

  For å finne ut om det var flere 
maneter i bukta, gikk de tilbake 
dit tidlig neste morgen. I tillegg 
hadde Anton lovet Jamileh at han 
skulle ta noen bilder hun kunne 
bruke i arbeidet sitt. Det var de-
rimot denne dagen plastsøppel 
ankom Bestefars bukt istedenfor 
maneter. 

  På vei til byen hadde Anton og 
Bestefar mye å snakke om. Beg-
ge var sjokkerte over mengden 
søppel de hadde funnet i bukta. 
De hadde nesten ikke trodd sine 
egne øyne. Hele bukta hadde blitt 
forsøplet med plast over natten. 
Emballasje, plastfolie, drikkeflas-
ker og poser var overalt. «Nevnte 
ikke Till noe om et søppelproblem 
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  Tusen spørsmål om det nyopp-
dagede forsøplingsproblemet 
gikk rundt i hodet til Anton idet de 
ankom kontoret til Jamileh. Før 
han rakk å stille noen av de be-
gynte Jamileh å fortelle om arbei-
det hennes. 
«Disse store manetoppblomstrin-
gene har skapt problemer ved at 
de ødelegger for fiskeoppdrett og 
tetter kjølesystemene til kraftver-
kene, så vi ønsker å finne en måte 
å utnytte de på isteden – noe som 
ikke er ødeleggende». 
«Hva kan vi bruke maneter til 
da?» spurte Anton. Han hadde 
ingen anelse om hva man kunne 
bruke store hauger med slimete 
maneter til. «Noen av kjemikalie-
ne i maneter kan brukes til å lage 
kosmetikk eller gjødsel for eksem-
pel» forklarte Jamileh. «Kanskje 
de kan brukes til mat?» foreslo 
Anton. «Det er en fantastisk idé» 
roste forskeren, «og akkurat det 
er en del av prosjektet vårt». An-
ton pekte på en liten balje med 

vann og små flytende plastbiter 
i: «hva har det der med maneter 
å gjøre?». «Vi eksperimenterer 
på å bruke manetslim for å fange 
opp mikroplast fra vannet» svarte 
Jamileh. «Jeg har hørt om mikro-
plast» svarte Bestefar, «kommer 
ikke det fra plastsøppel i havet 
som brytes ned til bittesmå plast-
biter? Jeg mener jeg hadde lest 
at det kan samles i havet og bli et 
stort problem for dyr og mennes-
ker». Till sitt brune rufsete hode 
tittet gjennom døra igjen «Var det 
noen som nevnte plast?» spurte 
han. «Det minner meg på!» sa An-
ton spent «vi må fortelle om hva vi 
oppdaget i morges på vei hit.» De 
voksne så på han nysgjerrig mens 
han fortsatte: «I morges fant vi 
fjell av søppel som fløt i bukta der 
manetene var i går. Vi må gjøre 
noe med det!».
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  «Vi diskuterte nettopp det i går 
på møtet vårt» sa Till, «vi tror 
søppelet blir dumpet ulovlig en 
plass i nærheten. Lokale natur-
verngrupper prøver å samle 
søppelet nå. Men så lenge gjen-
gen ikke blir fanget, løser det 
egentlig ikke problemet».

  Till forsikret Anton at bukta kom 
til å bli ren igjen, men Anton var 
enda mer opprørt en før. «Jeg er 
sikker på at alle ønsker å bo ved 
et rent hav og ikke bade i søppel. 
Hvorfor gjør noen dette?» spurte 
Anton. Ingen av de voksne hadde 
et svar.

  «Hver dag kaster vi mange ting 
vi ikke trenger lengre» sa Jamileh 
mens hun så trist mot søppelkas-
sa i hjørnet, «og det er ikke alt 
vi kan resirkulere». «Vi sorterer 
matsøppel som etter en stund blir 
til jord» svarte Anton. «Papp og 
papir kan bli til papir igjen»
 la Bestefar til.

 Till svarte, «Det er rett. Plastem-
ballasje er derimot et stort pro-
blem. Tenk på all søppelet i en 
stor fabrikk! Du må betale for å 
bli kvitt plasten». Bestefar ble mer 
og mer sint for hvert ord som ble 
sagt: «dette er typisk, noen folk vil 
tjene penger uten å betale noe!». 
De voksne snakket i en stund. Men 
Anton ville ikke bare snakke om 
det, han ville gjøre noe. 

  

  «Men sa ikke oseanografen at 
vinden måtte ha kommet fra en 
annen retning enn vanlig og flyttet 
på vannet slik at det isteden kom 
inn i den lille bukta vår?» la An-
ton til. «Godt husket!» sa Bestefar. 
«Så, plastsøppelet må ha reist 
fra neset og ut i havet». Anton 
og Bestefar fulgte havstrømmen 
bakover til Bestefars finger stop-
pet på et spesifikt punkt. «Kanskje 
det gamle hotellet?» mumlet han 
tankefullt, «det var bygd for rike 
besøkende, men over tid sluttet 
gjestene å komme så de måtte 
stenge ned. Det har vært tomt 
siden da». 

Manetene og plasten hadde an-
kommet bukta nesten samtidig. 
Den ulovlige søppeldumpinga og 
manetoppblomstringen ga Anton 
en idé. I hytta senere den etter-
middagen så han gjennom skapet 
til Bestefar på leting etter kart og 
sjøkart som kunne gi de et over-
blikk over hele området. Anton 
ble mer og mer opprørt mens han 
leste: «Bestefar, dette er ikke et 
lovbrudd som på TV eller i en bok, 
men en ekte forbrytelse! Vi må 
stoppe denne kriminelle gjengen 
og se til at de som kaster søppelet 
blir straffet». Bestefar var impo-
nert over barnebarnet sin beslutt-
somhet, og de undersøkte kartene 
sammen. 

  «Se Anton, på dette kartet kan 
du se bukta vår, til og med det lille 
huset vårt. Kartet viser også at 
havstrømmen nesten alltid går fra 
vest til øst, forbi det nordlige ne-
set mot fyrtårnet her» sa Bestefar 
og pekte på kartet. 
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  De to brukte tiden før middag på 
å tenke ut spennende og farlige 
eventyr de kunne ha sammen. An-
ton nølte plutselig og sa «men hva 
om vi ikke oppdager noe?». «Da 
markerer vi nattens eventyr med 
en trivelig piknik mens vi er ute på 
tur» lo Bestefar, «det blir nok en 
god historie å fortelle på neste fa-
miliefest uansett». Men det skulle 
vise seg å bli noe helt annet.

 «Det høres ut som en perfekt 
gjemmeplass for kriminelle! Vi har 
funnet de!» påpekte Anton. «Rolig 
nå gutten min, det er enda kun en 
teori» advarte Bestefar.

  «Bestefar, vi er nødt til å bevise 
det og hindre det fra å fortsette. 
Vi må på en ekspedisjon!» ropte 
Anton entusiastisk. «Først må vi 
samle det nødvendige utstyret. 
Et sterkt tau og en vannflaske blir 
nok nyttig» sa Bestefar, og hentet 
tingene og satte de på det gam-
le kjøkkenbordet. Anton løp av 
sted og kom raskt tilbake med to 
lommelykter og et kamera, «vi blir 
kanskje å trenge disse» sa han. 
«Og en lommekniv er veldig nyt-
tig til mange ting» forklarte han 
til bestefaren sin, mens han tok 
ut den han alltid hadde i buksa si 
og la på den voksende haugen 
med utstyr på bordet. «Alt som 
mangler nå er smørbrød!» lo han.
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  Ekspedisjonen til det gamle 
hotellet hadde startet. Idet solen 
gikk ned, tok de Bestefars gamle 
sykkel og dro av sted. Anton satt 
på bagasjebrettet med den full-
stappede ryggsekken på skuldre-
ne, mens Bestefar forsøkte å styre 
sykkelen trygt på grusveien mot 
målet deres – det gamle hotel-
let. De trillet over både steiner og 
røtter i mørket, og var nære på 
å ramle av et par ganger. «Vi er 
nesten fremme» sa Bestefar and-
pusten mens han sakket på farten, 
«la oss parkere sykkelen her ved 
trærne og gå det siste stykket». De 
fant frem lommelyktene fra ryggs-
ekken og begynte å gå. Den første 
bygningen de møtte på så ut til 
å være en gammel garasje ut fra 
bildelene som var plassert på for-
siden. «Jeg tror vi får klar sikt mot 
det gamle hotellet om vi ser rundt 
hjørnet» hvisket bestefar, idet en 
motorlyd plutselig brøt nattens 
stillhet. Bestefar skvatt til.

Anton 
kjappet seg til ga-
rasjehjørnet og kikket bort på det 
gamle hotellet. To billys nærmet 
seg fra gata. «Bestefar, kom 
igjen» utbrøt Anton og skulle til 

å løpe idet han følte en hand på 
armen sin. 
«Nei, Anton. Jeg visste ikke at det 
var så mange folk her på denne 

tiden av døgnet. Hva om de er 
kriminelle? Det er for farlig!» sa 
Bestefar bekymret.
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  «Vil du dra hjem?» spurte Anton 
fornærmet. «Kanskje vi skal ringe 
politiet først?» foreslo bestefar. 
«God idé, Bestefar! Hva skal vi 
fortelle de?» spurte Anton. «Se!» 
sa han, «det står noen søppel-
sekker stablet ved hotellveggen. 
Jeg kan løpe dit og se hva som 
er oppi dem. Om det ikke er noe 
interessant, tar jeg et bilde eller to 
og kommer tilbake» foreslo An-
ton mens han tok kameraet ut av 
ryggsekken. «Greit, men jeg blir 
med deg!» sa bestefar før han ble 
stille da han så det lure og smilen-
de ansiktsuttrykket til Anton. «Ikke 
bli fornærmet, Bestefar, men jeg 
tror ikke du er så rask lengre. Jeg 
kommer straks tilbake» sa han og 
løp av sted. 

  Han løp avgårde og stoppet ved 
de tre søppelsekkene på baksiden 
av hotellet rett etterpå. Han had-
de kameraet klart i hånda, men 
slet med å finne knappene siden 
det var så mørkt. Mens han fiklet 
med kameraet stoppet motorly-
den og Anton hørte stemmer som 
nærmet seg hurtig. Han så seg 
rundt i panikk og gjemte seg bak 
sekkene. Han krøket seg sammen 
som en ball mens hjertet slo hardt 
i brystet.
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Stemmene nærmet seg og Anton 
kunne se at de tilhørte to menn. 
Han klarte ikke å forstå hva de 
sa, men han kunne se skoene de-
res. De sto bare noen meter unna 
søppelsekkene. Plutselig la han 
merke til at kameraet lå på bak-
ken rett foran gjemmestedet hans. 
Det må ha falt ut av hånda hans 
når han skulle gjemme seg. Han 
håpte mennene ikke ble å opp-
dage det og få øye på han, men 

Anton hadde ikke annet valg enn 
å være stille og vente på hjelp av 
Bestefar. Antons bestefar så hva 
som skjedde. Han skalv av frykt 
når mennene nærmet seg bar-
nebarnet hans, og visste at han 
måtte gjøre noe raskt for å hindre 
at de skulle oppdage Anton.
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Så raskt og stille som mulig, løp 
han i en stor bue rundt hotellet 
slik at han kunne lure mennene i 
motsatt retning av gjemmeplas-
sen til Anton. Han så seg rundt og 
la merke til noen unge trær med 
lave greiner. Han åpnet ryggsek-
ken og tok ut tauet, lommelykta 
og posen med utstyr de hadde 
pakket med seg. «Dette bør gjøre 
susen!» tenkte han. Han knytte 
lommelykten fast i den ene enden 
av tauet og den andre enden i 
en av de lave greinene. Han tok 
smørbrødene ut av plastposen 
de var pakket i. Nå gjenstod bare 
timing. Han slo lommelykta på og 
svingte tauet slik at den ujevne 
lysstrålen var enkel å få øye på fra 
hotellet. Deretter blåste han opp 
brødposen, før han sprengte den 
med et enormt smell. 
Bestefar kjappet seg tilbake til 
stedet de forlot sykkelen, og håp-
te avledningsmanøveren funger-
te.
 

Men-
nene 
hørte 
smellet og 
så seg øye-
blikkelig rundt 
for å finne lyd-
kilden. De så lyset 
som blinket i trærne og 
gikk raskt i den retnin-
gen for å undersøke. Anton 
grep sjansen som bestefaren 
hadde gitt han. Han krøp ut av 
gjemmestedet, tok tak i kamera-
et og løp tilbake til garasjen uten 
å snu seg rundt eller se seg bak, 
og håpte Bestefar var der. Han 
ville bare komme seg bort fra det 
skumle gamle hotellet og menne-
ne så raskt han kunne.
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politiet? Vi har jo ikke noen fak-
tiske bevis da siden jeg ikke fikk 
åpnet søppelsekkene før menne-
ne kom» svarte Anton. 
«Du har rett, jeg drar til politiet nå 
og forteller de alt. Vi får se hva 
som skjer da. Men denne gan-
gen skal du bli her i huset, Anton. 
Vi har fått mer enn nok spenning 
for en kveld!» bestemte Bestefar. 
Anton var egentlig lettet over at 
han måtte bli hjemme. Han krøp 
til sengs glad og trøtt, og sovnet 
med engang.

  Bestefar var ved garasjen noen 
minutter etter Anton, og de kjap-
pet seg stille tilbake til der de 
hadde gjemt sykkelen blant trær-
ne.
Bestefar tråkket så hardt han kun-
ne på pedalene og det var ikke 
før de nesten var hjemme at fryk-
ten forsvant.
Senere, mens de satt ved kjøkken-
bordet i det lille huset ved havet, 
sa Bestefar: «kjære vene, jeg kan 
ikke tro at jeg akkurat opplevde 
noe slikt i min alder». Han så på 
barnebarnet sitt - skitten, svett og 
opptatt med å undersøke kame-
raet i hånda si. «Du har blitt gans-
ke modig denne sommeren du!».

  «Wow! Se Bestefar, kameraet 
filmet hele tiden. Du kan ikke se så 
veldig mye, men du kan tydelig 
høre stemmene til mennene». 
«Jeg lurer på om de faktisk var 
kriminelle, eller om vi bare trod-
de det?» spurte Bestefar stille. 
«Kanskje vi kan vise videoen til 
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   Morgenen etter fortalte Beste-
far at politiet visste hva de skulle 
gjøre med opptaket av stemme-
ne. Samtalen til mennene ble et 
viktig bevis for å kunne arrestere 
mennene senere samme dag.

  Noen dager senere var det en 
stor artikkel i avisa om den suk-
sessfulle etterforskningen om 
dumpingen av plast. Artikkelen 
gjorde det klart og tydelig at ar-
restasjonen av miljøforurenserne 
og politietterforskningen av deres 
forbrytelser kun var mulig takket 
være de modige handlingene til 
to privatpersoner. Bestefar og 
Anton følte seg veldig stolte av 
det – og visste det var dem po-
litiet refererte til. Til tross for at 
Bestefar var redd for at foreldre-
ne til Anton kom til å bli sinte når 
de fant ut at Anton var involvert i 
en potensielt farlig situasjon, insis-
terte han at barnebarnet sitt skulle 
nevnes i avisa.

Det var tross alt kun på grunn av 
at Anton var såpass bestemt at de 
hadde dratt ut på jakt etter krimi-
nelle på nattestid. 

  «Nå skal alt bli stille og rolig 
igjen i vårt lille hus ved kysten» 
sukket Bestefar tilfreds mens han 
la avisa til side. «Disse kriminel-
le har kanskje blitt fanget, men 
problematikken med plastsøppel 
er langt fra løst, Bestefar» rettet 
Anton. Bestefar ble stolt over at 
Anton enda klarte å se «det store 
bildet».

  Etter å ha pratet lenge om plast-
forurensning og konsekvensene 
av det, konkluderte de med at når 
det gjelder de store og vanskeli-
ge problemene kan man først og 
fremst gjøre tiltak hjemme.
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  Det nærmet seg slutten av som-
meren og snart var det på tide å 
reise fra huset ved kysten. Anton 
var lei seg. Ferien hadde vært 
vidunderlig. Han hadde fått leke 
ute hele dagen, sove lenge og dra 
på eventyr med Bestefar. Hver 
lørdagsmorgen hadde Bestefar 
satt i gang en ny tradisjon der han 
syklet til den nærmeste bygda og 
handlet inn til frokosten deres. 
«Man bør ønske helgen velkom-
men! Og det betyr at vi trenger 
ferske rundstykker og dagens 
avis» sa han klart og tydelig. An-
ton smilte og la til: «sykkelen er 
også bra for miljøet!». I mellom-
tiden gjorde Anton klart frokost-
bordet. Han skar osteskiver og 
skinke som de nå kjøpte spesielt 
uten plastemballasje med å bruke 
sine egne matbokser til oppbeva-
ring. De hadde også tatt Beste-
mor sine gamle tøyservietter ut av 
skapet, som Anton la på fatene. 
De bestemte at det var viktig å 
kaste så lite søppel som mulig og 

hver dag kom de på nye idéer 
om hvordan de kunne beskytte 
miljøet. 

I de siste feriedagene bestemte 
Anton og Bestefar seg også for å 
skrive om eventyrene de opplev-
de den sommeren. Du har akkurat 
lest deres historie, men for Anton 
ble det en trofast kompanjong og 
en sann skatt: historien om Be-
stefar, manetene og jakten på de 
kriminelle.
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KUNNSKAP – GLOSER

Blæretang: En brunalge som 
lever i havet. Kroppen holder 
seg fast på bunnen ved hjelp av 
et festeorgan. Algen har grei-
ner med blærer på som er fylt 
med gass. Disse hjelper algen å 
stå oppreist i vannet. 

Gjødsel: Middel for å få planter 
næringsstoffer til å vokse be-
dre.

Ernst Haeckel: En kjent tysk 
forsker (1834-1919) som var en 
zoolog (se lengre ned) som 
forsket på evolusjon og fortalte 
om evolusjonsteori (utvikling av 
ulike dyr og planter).

Ekspedisjon: En reise til et uk-
jent område for å utforske og 
bli bedre kjent med det. Det 
kan være farlig, eller i alle fall 
vanskelig. 

Havbruk: Å dyrke frem fisk el-
ler andre skapninger som lever 
i vann som reker og skjell. Det 
kan for eksempel gjøres i store 
dammer, nettposer i havet eller 
i lukkede anlegg på land (nes-
ten som store akvarium). 

Korall: Dyr som sitter på hav-
bunnen og tilhører dyregrup-
pen nesledyr, samme gruppe 
som maneter.  Skjelettet til 
korallene er laget av kalk, og 
sammen kan flere koraller dan-
ne et korallrev.

Kosmetikk: Alle produkter som 
brukes for å fremheve hvordan 
noen ser ut, slik som sminke el-
ler neglelakk. Det gjelder også 
pleieprodukter som såpe og 
tannkrem. 

Medusa: Et av livsstadiene til 
mange maneter. Dyret kan lig-
ne på en bøyd tallerken med 
tentakler. Navnet kommer av at 

de hengende tentaklene minner 
om slangene til Medusa sitt hår 
(Gresk mytologi).

Havstrøm: Kan tenkes på som 
store elver som beveger seg 
på kryss og tvers av havene 
våre. Noen flyter ved overfla-
ten, andre nær bunnen og noen 
beveger seg som fossefall fra 
vannoverflaten til havbunnen. 
De er knyttet til hverandre og 
transporterer varme, oksygen 
og næringsstoffer over hele 
jordkloden. 

Mikroplast: Små plastbiter som 
er mindre enn fem millimeter. 
De kommer fra større ting laget 
av plast som brytes ned eller 
brukes i produkter som f. eks. 
kosmetikk. 
Ulovlig søppeldumping: Kvitte 
seg med søppel ved å tømme 
eller kaste det i vann, som for 
eksempel i havet. Siden det-
te forurenser og kan skade 

miljøet, er det laget flere lover 
og regler for hvordan man skal 
regulere dumping av ulike pro-
dukter. 

Oseanograf: Noen som forsker 
på de fysiske prosessene i havet 
som for eksempel havbunnen 
og havstrømmene.

Plast: Menneskelaget produkt 
fra petroleum og andre tilset-
ningsstoffer. Den mest brukte 
plasten er polyetylen, som bru-
kes til blant annet søppelsekker 
og flasker. 

Polypp: Et av livsstadiene til 
mange maneter som sitter på 
havbunnen. Polypper har ten-
takler som de bruker som en 
fiskestang til å fange mat med. 
Mange maneter er polypper 
i deler av livet sitt før de blir 
voksne maneter. 
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Manet: Et geléaktig dyr som 
lever i havet og består av 95-
99% vann. Den flyter med 
havstrømmene og pulserer i 
vannet. 

Manetoppblomstring: Når 
manetene reproduserer seg i 
store mengder fordi forholdene 
i havet er perfekt og det er mye 
tilgjengelig mat de kan spise. 

Sjøgress: Planter som vokser i 
saltvann nær kysten. 

Terne: En liten trekkfugl som 
bor ved kysten. Den er en vel-
dig dyktig flyver. 

Zoolog: Noen som forsker på 
dyr. 
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OM FORSKNINGSPROSJEKT 
GOJELLY

Innen GoJelly vil vi utvikle oss, 
teste og fremme løsninger med 
å bruke geléplankton å bekjem-
pe mikroplastforurensning ved 
å utvikle en prototype mikro-
plast filter laget av manetslim. 
Vi skal ta for oss to miljømes-
sige problemer: manetopp-
blomstring og mikroplastforu-
rensing. Hovedresultatene er 
mindre plast i havet og poten-
sielt mer jobber for kommer-
sielle fiskere med å høste mane-
ter. Merverdi er nye, verdifulle 
ressurser for maten- og fôre-
tindustri samt gjødsel for øko-
logisk jordbruk. GoJelly-pro-
totypeproduktene vil bli testet 
og demonstrert i tre forskjellige 
europeiske hav (Norskehavet, 
Østersjøen og Middelhavet), av 
en rekke interessenter, inkludert 
kommersielle fiskere og brans-
jepartnere.



gojelly.eu
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studerte fiskeri biologi ved uni-
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pølsehund og to katter i et hus 
nær Østersjøen. Som hun elsker 
og samler barnebøker, grep 
hun sjansen til å skrive en bar-
nebok.

MEIKE SCHLEMMER

født 1986 i Daun / Eifel. 
Hun studerte illustrasjon ved 
HAW Hamburg og kunst på 
Bezalel, 
Jerusalem og Muthesius Kunst-
hochschule i Kiel. Siden 2018 
jobber hun som frilans kunstner 
og illustratør på flere prosjek-
ter. 
Hun er foreleser for tegning ved 
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Design.


