
Pixie har väldigt bra koll på allt som har med er farkost Nova 
att göra. Men Pixie har lätt att glömma bort andra saker. Som 
till exempel att kompisen Braxen ska gifta sig. Dessutom äger 
giftermålet rum på Nya Zeeland som ligger på andra sidan 
jorden. 

– Hur kan jag bara glömma att min bästis ska gifta sig! Vi 
kommer aldrig att hinna tid, snyftar, Pixie.

Men varför ge upp så snabbt Pixie? Du tröstar och ber Pixie 
att räkna ut den snabbaste resvägen till Nya Zeeland. 

För att hinna fram i tid måste ni resa utan uppehåll under 
flera dagar. Nova kommer att behöva varenda droppe kiss för 
att klara av att hålla farten uppe under så lång tid. 

– Var extra noga med att torka dig och slänga pappret i 
toaletten. Annars kanske kisset hamnar i dina byxor istället 
för i Novas bränsletank, säger Pixie. 

I loggboken kommer Pixie med fler tips om hur du torkar dig.

Hur gick det?
Efter en lång resa har ni äntligen kommit fram till Nya 
Zeeland. Nere på land är det någon som vinkar till er.

– Något måste ha hänt! Vi måste landa, säger Pixie.

När ni landat kommer Braxen springande och han är … 
jätteledsen.

Braxen och hans mamma är på väg till bröllopet i 
mammans gamla fina bil men nu har bilens motor gått 
sönder. Gissa om Braxen blir glad när ni ger honom skjuts! 
Du landar Nova bredvid bröllopsplatsen. Braxens blivande 
fru Valerie och alla gästerna tycker att det är väldigt 
häftigt att Braxen kommer flygande till bröllopet.

Aldrig förr har de sett en farkost som Nova!

TORKA KISS – FLICKOR

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



1.  Riv av lagom mängd papper, 
om du inte vet hur mycket, be 
mamma eller pappa visa.

2.  Vik ihop papperet

3.  Torka dig framifrån och bak.

4.  Dra upp byxorna ordentligt. 
Du glömmer väl inte att spola och 
att tvätta händerna efteråt?


