at han falder nedenud af
skyen.
– Af banen, af banen,
råber Victor Vanddrå
be og suser ned mod
jorden. På jorden
under ham slår folk
deres paraplyer op.
De vil ikke risikere
at få Victor Vand
dråbe lige i knolden.

Victor Vanddråbe er en ganske lille vanddråbe i et stort hav
tæt på byen Svendborg.
Han ligger og hygger sig i vandet og
kikker op mod den blå sommerhim
mel. Solen bager ned på Victor Vand
dråbe.

Med et højt PLASK
lander Victor Vanddråbe i en vandpyt i
en park.

Pludselig sitrer det i Victor
Vanddråbes krop, og han
bliver varm over det hele.
Med ét begynder han at
svæve. Langsomt hæver
han sig op over havet.

Han maser sig ned i jorden i
bunden af vandpytten. Nede i
jorden slipper han med nød og
næppe forbi en rod fra et gam
melt, tørstigt egetræ.

– Jubiiiiii! Nu damper jeg af, jubler
Victor Vanddråbe og kikker ned på
vandet. Mens skibene under ham
bliver mindre og mindre, bliver
han selv større og større.

Den varme sol har
forvandlet Victor
Vanddråbe til
Victor Vanddamp.
Højt oppe over havet begynder
Victor Vanddamp at fryse, og
han svæver hen til nogle af de
andre vanddråber, der steg
til vejrs sammen med ham.
De er også blevet til vand

damp, og nu maser de sig tæt sam
men og bliver til en fin, hvid sky på
himmelen.
Mens skyen driver bort fra havet og
ind over byer og marker, begynder
Victor Vanddamp at blive sig selv
igen. Han kommer til at ligne den
gode, gamle Victor Vanddråbe mere
og mere, og han bliver tungere og
tungere. Til sidst vejer han så meget,

Han maser sig dybere
ned i jorden og opdager,
at han bliver renere og renere, jo dybere han kommer
ned. Jorden er som en kæmpestor vaskemaskine.
Det bliver en lang, lang, lang, lang tur
gennem jord og sand og grus og ler.
Til sidst havner Victor Vanddråbe i en
sø af grundvand dybt nede i jorden.

Her ligger han og hygger sig med alle
de andre vanddråber.
Men en dag er det slut med at ligge
og dase nede i jorden. En vandpumpe
på et vandværk suger Victor Vand
dråbe op og sender ham ud på en
lang svømmetur i et mørkt rør.

Pludselig bliver det lyst. Victor
Vanddråbe drøner ud gennem
en blank vandhane og havner
pladask i en vask på et badeværelse i et hus i Svendborg.
Han kikker op på en dreng, der
står og børster tænder.

Victor Vanddråbe snupper et par kar
ruselture rundt i vasken og smutter
ned i kloakken.
Han er efterhånden blevet godt be
skidt igen, og nu går turen til et ren
seanlæg, hvor han bliver vasket. Ren
og fin flyder han i et stort rør ud til
havet, hvor han kom fra en gang for
længe siden.

– Jubiiiiiii! Hjemme igen, råber
Victor Vanddråbe.
Han ser op på solen og skyerne og si
ger højt for sig selv:
– Jeg snupper lige en tur mere.

