BAJSKARTA

Hur gick det?
Allra längst ner i Marianergraven börjar det skrapa
och dunka lite lätt på farkosten. Har Nova stött på en
klippa? Ni tänder en strålkastare och ser att … det var en
guldfärgad plattfisk som lekte lite med er. Nu simmar den
omkring utanför Novas fönster och tittar rakt på er, men
annars märker ni inget speciellt med den. Efter en stund
blir Pixie uttråkad och går och sätter på lite musik, som
vanligt på högsta volym. Och då händer det något! Fisken
börjar dansa i takt med musiken och viftar för fullt med
sina guldfärgade fenor. Du och Pixie får en fantastisk film
på den dansande fisken.

Det här är en del av ett evidensbaserat behandlingsmaterial som
tagits fram av nätverket Nikola med stöd av Arvsfonden.

Pixie berättar att filmaren och äventyraren James har
tipsat er om en märklig fisk som lever på världshavens
djupaste plats, Marianergraven. James undrar om du och
Pixie vill göra ett försök att filma fisken. Såklart! Men att
dyka ner ända till Marianergraven ställer stora krav på
Novas motor.
– Vi måste ställa in motorn efter vilken typ av bajs den
får som bränsle. Därför måste vi skriva i loggboken om
vilken form och hårdhet bajset har. Och därför tänkte jag
att vi skulle pyssla lite! säger Pixie. Vadå pyssla, varför det?
Pixie tar fram olika bilder som det går att göra ett
memoryspel av!
– När vi spelar lär vi oss känna igen olika sorters bajs!
säger Pixie.
I loggboken beskriver Pixie hur ni ska hålla reda
på vilket slags bajs Nova får som bränsle.

Här nere i havsdjupet gäller det att hålla
reda på bajsets form och kvalitet annars
kanske motorn börjar krångla. Varje dag
skriver du upp när du bajsar, hur mycket
och vilken sorts bajs det är frågan om.
Memoryspelet har ju lärt oss att skilja på
hela 7 sorters bajs!
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