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Dybt nede i toilettet findes en forunderlig verden, som kun de  

færreste kender til. I den lille by, BlueBy, lever toiletfolket et  

fredeligt liv. Byen er bygget af bittesmå huse og små veje, hvor 

toiletfolket lever i harmoni med tis, pøller og toiletpapir. Blandt 

toiletfolket findes to små helte, Wilma og Charlie. Wilma og  

Charlie er byens superhelte, som bekæmper alt det onde - alt 

det, der absolut ikke må være i toilettet.

Flere gange om dagen kommer der vandskyl ned gennem 

BlueBy. Skyllet er ikke farligt for toiletfolket, tværtimod. Vandet 

løber i en flod gennem byen, og indbyggerne har faktisk brug 

for vandet til at overleve. Vandet bliver renset af toiletfolket, 

som tager alt det op af vandet, som gør det beskidt. Det, de 

trækker op, gavner toiletfolket, som bruger det til at lave strøm 

og til at varme deres by op. Derefter løber det nu rene vand ud  

af BlueBys udløb ud i verdenshavene, hvor vi mennesker igen  

har glæde af det.
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Men der var engang nogen, som prøvede at ødelægge BlueBy 

og toiletfolkets hverdag! Det var Wilma og Charlies værste fjende - 

den onde Von Servian og hans dumme hund, Rondello. Von Servian 

og Rondello kom til BlueBy for mange år siden. Her satte Von  

Servian og Rondello sig fast som en stor prop i udløbet, så  

vandet ikke kunne løbe ud i verdenshavene. Det blev toiletfolket 

ikke glade for, fordi vandet langsomt hobede sig op  

og oversvømmede Blueby.

Toiletfolket blev bange og fortvivlet og  

tilkaldte derfor assistance hos toiletsuper- 

heltene Wilma og Charlie. ”Wilma!! 

BlueBy har brug for os. Vådservietter og 

en masse vatrondeller har sat sig fast!”, sagde 

Charlie.  ”Åh nej, Charlie, der må jo ikke komme 

vådservietter og vatrondeller ned i toilet, så kan 

der jo ikke komme vand ned til BlueBy. 

Vi må hjælpe dem!”, sagde Wilma. 
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Wilma og Charlie kæmpede mod det, der skulle vise sig at være 

Von Servian og den dumme hund Rondello. Wilma og Charlie gik 

straks i gang med at hive og flå i Von Servian og Rondello for  

at få dem væk.

Det blev en lang kamp, men 

til sidst slap Von Servian og 

Rondello taget og forsvandt i 

vandstrømmen.

Alle troede at Von Servian 

og Rondello var væk for evigt, 

 men længere oppe i toilettet sad de 

og gemte sig – vrede og frustrerede over, 

at være blevet smidt ud af BlueBy.
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”Åh Rondello, jeg hader de to toilet-superhelte. De ødelægger alt. 

Men jeg har en plan”, sagde Von Servian, mens han gned sine  

fugtige serviet-hænder mod hinanden. 

Hans plan var klar. Han ville skabe en hær af alle de dårlige ting, 

der ikke hører til i toilettet og dermed ødelægge BlueBy. 

”Muhahaha,” grinede Von Servian for sig selv, mens Rondello 

hoppede af glæde over Von Servians onde plan. Den onde plan gik 

ud på at kaste en forbandelse på de voksne mennesker, som lever 

på jorden over BlueBy. Forbandelsen fik de voksne til at smide alle 

de forkerte ting i toilettet. I løbet af de næste par dage væltede det 

ned i toilettet med vatpinde, vatrondeller, vådservietter, hår, bleer 

og legetøj. Toiletfolkene blev viklet ind i håret, vatpindene lå og 

flød alle steder og vådservietterne fik igen skabt en prop i  

toiletrøret så BlueBy var ved at oversvømme.

”Muhahaha! Se Rondello, min plan virker glimrende,” 

sagde Von Servian.
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I flere dage kæmpede Wilma og Charlie for at fjerne alt affaldet, 

som skabte problemerne i BlueBy. Men hver gang de havde fjernet 

en vatpind, kom der tre nye. Derfor valgte Wilma og Charlie, at i 

stedet for at kæmpe imod de evigt voksende mængder af  

affald, ville de finde årsagen til problemet. De begav sig derfor ud 

på en rejse op gennem toilettet. På vej op igennem røret stødte 

superheltene på Von Servian.

”Argh, toiletsuperheltene! Er I kommet for at ødelægge min plan?” 

sagde Von Servian. ”Er det dig, der står bag? Hvorfor gør du dog 

dette imod os?” spurgte Wilma.

”Fordi mig og Rondello  

også vil være et sted – og 

fordi vi ikke må være i 

BlueBy, er vi sure, og 

derfor ødelægger vi det,” 

sukkede Von Servian.
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Charlie havde været få sekunder fra at give de to skurke et lag 

tæsk, men stoppede fordi han fik ondt af dem. Han stak hovedet 

sammen med Wilma og de diskuterede, hvad de kunne gøre for at 

hjælpe. Wilma kom i tanker om byen Skralderup. Den ville være et 

godt sted for Von Servian og Rondello, foreslog hun. Von Servian 

og Rondello syntes, det lød som en god plan og fulgte med.

 

Wilma og Charlie fulgte Von Servian og Rondello hele  

vejen til Skralderup. Skralderup var en by for alt det affald, 

som ikke hører til i toilettet. Von Servian og Rondello  

følte sig hjemme med det samme. De undskyldte  

mange gange over for Wilma og Charlie for al den 

ballade, de havde lavet. Von Servian hævede  

forbandelsen over de voksne, og fra den dag  

blev der smidt meget mindre affald i toilettet,  

og vandet kunne løbe frit gennem BlueBy.
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Selvom forbandelsen blev løftet, har den efterladt sig spor 

blandt de voksne, så nogle af dem en gang imellem  

stadigvæk kommer til at smide vatpinde, 

vådservietter og bleer i toilettet. Den  

bedste måde at fjerne de sidste rester  

af forbandelsen på er ved at hjælpe de 

voksne med at huske på, at der kun må 

komme tre ting i toilettet – tis, pøller og 

toiletpapir – imens affald som vådservietter 

og vatpinde skal i skraldespanden. 

Børnemissionen
Wilma og Charlie skal løse nogle opgaver for at hjælpe 

Von Servian og Rondello tilbage, til hvor de egentlig  

hører til - nemlig i skraldespanden kaldet Skralderup. Men de 

har brug for jeres hjælp! Så nu vil vi bede jer, kære børn, 

om at hjælpe Wilma og Charlie med at bekæmpe 

Von Servians forbandelse, så BlueBy igen kan trives.
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Hjælp pøllen med at finde vej  

   til kloakken uden at møde 

 Von Servian på vejen
Hjælp pøllen med at finde vej  

   til kloakken uden at møde 

 Von Servian på vejen


