
Novas radar uppfattar en signal från en plats mitt ute i 
havet. Det märkliga är att signalen bara verkar sändas 
på natten. Under dagen ger radarn inget utslag alls från 
området. 

Du och Pixie blir nyfikna och bestämmer er för åka dit 
och ta en titt. 

Det är kväll när ni ger er iväg och mörk natt när ni når 
den plats som signalen kommit ifrån. 

När ni flyger över havet mitt i natten måste ni använda 
Novas starka strålkastare för att kunna se något i mörkret. 
Strålkastarna drar extra bränsle och du och Pixie måste 
vara extra noga med att utnyttja varje droppe kiss till 
bränsle. Kolla varje morgon då du vaknar om sängen är 
torr eller om det förekommit läckage under natten. 

– Om du använder ett larm är det jättebra om du vaknar 
på natten när larmet ringer. Du ger Nova nytt bränsle när 
du kissar! säger Pixie. 

Pixie berättar mer i loggboken!

Hur gick det?
En natt ringer Novas alarm. Du vaknar och kollar Novas 
radar. Om du kan kissar du för att ge Nova lite extra 
bränsle till strålkastarna. Novas radar ger utslag och 
ni åker ut över havet för att kolla. När ni kommer fram 
till området ser ni ett gäng gråsälar simma en bit bort. 
Plötsligt dyker de och försvinner i det mörka havet. Ni 
bestämmer er för att följa efter. När ni dykt ner en bit ser 
ni en gammal fiskebåt på botten. Du och Pixie tar på er 
dykardräkter och simmar mot båten. Sälarna har tänt 
båtens belysning som tydligen fungerar fortfarande. När 
ni kommer närmare ser ni att sälarna sitter i hytten och 
spelar kort. Ni spelar kort en stund med sälarna innan ni 
åker hem och sover igen. 

ANTAL TORRA OCH VÅTA NÄTTER 

Det här är en del av ett evidensbaserat behandlingsmaterial som 
tagits fram av nätverket Nikola med stöd av Arvsfonden.
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Vått eller torrt? Det är frågan. När du vaknar på 
morgonen skriver du ner om det var vått eller torrt 
i sängen och om du varit uppe på toa och kissat 
under natten. 

T = Torr natt

V = Våt natt

TK = Torr, kissat på toa under natten

VK = Våt, kissat på toa under natten


