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Dan, Tadeáš, Kuba, Tomáš a Vašek 
je pětice chlapců, kteří mají svou 

partu. Říkají si DeTeKTiVové. Proč jsou 
některá písmena ve slově velká? Je to proto, že jsou 

zdůrazněna počáteční písmena jmen všech pěti chlapců. 
Kluci spolu zažívají nevšední dobrodružství při 
pátrání po detektivních záhadách, které se jim 
vždy podaří rozluštit. Nadstrážmistr  Mrázek si 
kluků velmi cení a bere je jako opravdové de-
tektivní pomocníky. Počítá s tím, že by kluci mohli 
jednou nastoupit do policejního sboru. Kluci už vyřešili 
záhadu zmizelého obrazu, našli ztracené peníze z jedné 
loupeže a svým důvtipem přivedli policisty na stopu pa-
chatele série podivných krádeží.
Kluci s sebou vždy nosí batůžky nebo brašny s detektiv-
ním náčiním. Chtějí být neustále připraveni, kdyby na ně 
čekalo nějaké další detektivní pátrání. Určitě se jim 
to vyplatí, protože i v příběhu, který na vás čeká 
v této knížce, kluci na další detektivní příběh 
opravdu narazí. Budou na stopě falešným stěho-
vákům. Bleskově je vypátrají, překazí jejich další 
plány a ještě za to budou odměněni vrchním nadstráž-
mistrem.

(Stačí si postupně přečíst zvýrazněná písmena.)
Dan, Tadedg, Kuba, Tom dg a Vagek
je pćtice chlapcil, kteii maji svou

partu. kikaji si DeTeKTiVovć. Proć jsou
nćkterd pismem, ve slovć velkd? je to proto, źe jsou

zdfiraznćna poćdtećni pism,-na jmen Tgech pćti chlapal.
Kluci spolu zaźivaji nevgedni dobrodruźstvi ph kpftrdni Po detektivnich zdhaddch, kterć se jim
vźdy podai'i rozlugtit. Nat strdźmistr Mrdzek si
klukfi velmi ceni a bere je jako opravdovć de-
tektivni pomocniky. Poćitd s tim, źe by lduci mohli
jednou nastoupit do policejniho sboru. Kluci l i '  vyi'egili
zdhadu zmizelćho obrazu, nagli ztracenć penize z jednć
loupeźe a syYm dfivtip_m piivedli policisq na stopu pa-
cha-tile sćrie podivnYch krddeźi.
Kluci s sebou vźdy nosi batfiźky nebo bragny s detektiv-
nim ndćinim. Chtćji bYt neusEdle piipraveni, kdyby na nć _....,
ćekalo nćjakć dalgi detektivni pdtrdn . Urćitć se jim
to vyplati, protoźe i v pfibćhu, kterY na vs ćekd

 (v tćto kniźce, kluci na dalgi detektivni pfib Jćh
opravdu narazi. Budou na stopć falegnYm stćho-
vdkfim. Bleskovć je vypdtraji, pi'ekazi jejich dalgi
pldny a jegt6 za to budou odmćnćn vrchnim nadstr61-
mistrem.

( T U D U I S O  ' p ? , 11 Z E J A Z  1 S 9 N d  ? , u d n i s o d  ! s  p E l s )
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Konečně začaly vytoužené a dlouho očekávané prázdniny. Kluci 
ve škole sklidili na vysvědčení samé jedničky a teď touží jen po 
jednom. Chtějí se opět pustit do nějakého detektivního pátrání. 
Ven chodí zásadně jen s plným detektivním vybavením, které nosí 
v batůžku nebo v tašce přes rameno.

„Myslíte, že i o prázdninách můžeme narazit na další detektivní 
případ?“ zeptal se Kuba, když se všichni kluci zase jednou sešli na 
lavičce v parku.

„A proč ne?“ ozval se Tadeáš.
„No, třeba si i zloději berou o prázdninách dovolenou,“ rozu-

moval Kuba.
„Jo, a za to, co nakradli, si teď válejí šunky u moře, ne?“ 

 zasmál se Dan.
„Třeba,“ prohlásil vážně Kuba. „Kluci, to je děsná nuda, 

když se nic neděje,“ dodal zkroušeně.
„Tak se trochu porozhlídneme po městě. Třeba na 

něco narazíme,“ navrhl Tom. Kluci se tedy vydali 
na procházku městem. Nikde však neviděli žádného 
lupiče, ani neslyšeli, že by někdo volal o pomoc.

„Zloději jsou asi fakt u vody,“ konstatoval 
Kuba a ostatní kluci mu tentokrát museli dát 
za pravdu.

Když míjeli policejní stanici, napadlo 
je, že by se mohli zeptat, jestli poli-
cisté nepotřebují pomoct při řešení 
nějakého případu, ale nakonec to 
vzdali.

Konećnć zaćaly vytouźenć a dlouho oćekdvanć prdzdniny. Kluci
ve gkole sklidili na vysvćdćeni samć jednićky a ted touźi jen Po
jednom. Chtćji se op& pustit do nćjakćho detektivniho pdtrdni.
Ven chodi zdsadnć jen s p1n3'fm detektivnim vybavenim, kterć nosi
v battiau nebo v take pies rameno.

„Myslite, że i o prdzdnindch maźeme narazit na &Ni detektivni
piipad?" zeptal se Kuba, kdyż se vgichni kluci zase jednou segli na
lavićce v parku.

„A proć ne?" ozval se Tadedg.
„No, ti'eba si i zlodćji berou o prdzdnindch dovolenou," rozu-

moval Kuba.
„Jo, a za to, co nakradli, si ted' vdleji gunky u moi'e, ne?"

zasmdl se Dan.
„Ti'eba," prohldsil vdźnć Kuba. „Kluci, to je dćsnd nuda,

kdyź se nic nedćje," dodal zkrougenć.
„Tak se trochu porozhlidneme Po mćstć. Ti'eba na

nćco narazime," navrhl Tom. Kluci se tedy vydali
na prochdzku mćstem. Nikde vgak nevidei źddnćho
lupiće, ani neslykli, źe by nćkdo volal o pomoc.

„Zlodćji jsou asi fakt u vody," konstatoval
Kuba a ostatni kluci mu tentokrdt museli ddt
za pravdu.

Kdyź mijeli policejni stanici, napadlo
je, źe by se mohli zeptat, jestli poli-
cistć nepoti'ebuji pomoct pi'i ieśeni 111(k
nćjakćho piipadu, ale nakonec to
vzdali.
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„Víte, jak to dopadlo, když tam zrovna nebyl nadstrážmistr 
Mrázek!“ připomněl jim Tadeáš.

„Radši si najdeme něco sami,“ souhlasil Tomáš.
„A kde?“ chtěl vědět Dan.
„Nevím, prostě někde!“ odbyl ho Tomáš a opět rázně vykročil 

kupředu.

. . . . - 2 1 0 4 0  \ - ( ( q i -  /0t-11%•-( t r j O i 4 e  • • •

„Vite, jak to dopadlo, kdyź tam zrovna nebyl nadstrdźmistr
Mrdzek!" piipomna jim Tadedg.

„Radgi si najdeme ne'co sami," souhlasil Torn .
„A kde?" chte'l ve'de't Dan.
„Nevim, proste' nade!" odbyl ho Torn dg a ope't rdzne' vykroe'il

kupf-edu.
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„Jé, hele, teta Helenka se asi stěhuje. A že mi o tom mamka nic 
neřekla?“ divil se Tadeáš. „Před týdnem u nás byla na návštěvě,“ 
přemítal nahlas, ale ostatní kluci tomu nevěnovali žádnou pozor-
nost. Stěhování není přece žádný zločin. To, co nemá nic společné-
ho s krádeží, loupeží, podvodem, nebo dokonce s vraždou, kluky 
momentálně nezajímalo.

Dan, Tadeáš, Kuba, Tomáš a Vašek společně prošli město křížem 
krážem, ale na zločince toho dne opravdu nenarazili. Když přišel 
večer, zklamaně se rozešli do svých domovů.

„j6, hele, teta Helenka se asi stćhuje. A źe mi o tom mamka nic
nei'ekla?” divil se Tadedg. „Pied tYdnem u nds byla na ndvAtćvć,"
piemital nahlas, ale ostatni kluci tomu nevćnovali źddnou pozor-
nost. Stćhovdni neni pf-ece źddnY zloćin. To, co nemd nic spolećnć-
ho s krddeźi, loupeźi, podvodem, nebo dokonce s vraźdou, kluky
momentd1n6 nezdjimalo.

Dan, Taded'ś, Kuba, Tomdg a Vagek spolećnć prośn mćsto kf-aem
krdIem, ale na zloćince toho dne opravdu nenarazili. Kdyź
vaer, zklamanć se roze'śli do sv)'Tch

11



12

„Mami, víš, že se teta Helenka stěhuje?“ zeptal se Tadeáš u večeře.
„A kdy jako? A kam?“ zeptala se nechápavě maminka.
„Dneska u nich byl stěhovací vůz,“ oznámil Tadeáš a usrkl tep-

lou polívku.
„To je nesmysl. Helenka dnes jela do Prahy na koncert. Sama mi 

ukazovala lístky, které někde vyhrála.“
„To je teda divný. Že by se teda stěhoval strejda?“ přemýšlel 

nahlas.
Maminka se rozesmála: „To teda těžko, protože strejda Pavel je 

na koncertě s ní!“ Dál už o tom nemluvili, ale Tadeáš z toho měl 
těžkou hlavu. Bylo mu jasné, že to musí ráno říct klukům, protože 
je to přinejmenším podezřelé. Určitě se tam půjdou ráno podívat. 
Nakonec Tadeáš usnul, ale nad ránem už byl opět čilý jako rybička. 
Vstal opravdu brzy. Možná ještě dřív, než kdyby vstával do školy. 

Napsal na tři listy papíru 
stejný vzkaz.

,%r.-rAD •E'''l 4 •
.

„Mami, vig, e  se teta Helenka st6huje?" zeptal se Tadedg u većei'e.
„A kdy jako? A kam?" zeptala se nechdpav6 maminka.
„Dneska u nich byl stćhovaci viz," ozndmil Tadedg a usrkl tep-

lou polivku.
„To je nesmysl. Helenka dnes jela do Prahy na koncert. Sama mi

ukazovala listky, kterć nade vyhrdla."
„To je teda divnY. Ze by se teda st6hoval strejda?" pi'emYglel

nahlas.
Maminka se rozesmdla: „To teda tako, protoż'e strejda Pavel je

na koncert6 s ni!" Ddl uź o tom nemluvili, ale Tadedg z toho ma
takou hlavu. Bylo mu jasnć, źe to musi rdno Het klukfim, protok
je to piinejmedgim podezi'elć. Urćitć se tam pfijdou rdno podivat.
Nakonec Tadedg usnul, ale nad rdnem uź byl op& ćilY jako rybićka.
Vstal opravdu brzy. Moźnd jegt6 di'iv, na' kdyby vstdval do gkoly.

g Napsal na tii listy papiru

440x1\14 3  u p e p l e  s t e j n Y  vzkaz.
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Pak ještě připsal do malého bloku na lednici vzkaz pro rodiče.

Vzal si z pokladničky penízky a vyrazil. Než zavítal do pekárny, 
jak sliboval rodičům, zastavil se ještě u Kuby s Tomášem a vzkaz 
jim přilepil na okno jejich pokojíku. Dan bydlí v druhém patře, tak 
vzkaz podstrčil pode dveřmi a Vaškovi ho připíchl na plot. Potom 
skutečně zaběhl do pekárny. Koupil čerstvé křupavé housky a na-
vrch k tomu ještě marmeládové koblížky.

„Co tak brzy, chlapče?“ usmíval se pekař. „Snad netrpíš nespa-
vostí? Jiní hoši v tvém věku vyspávají do desíti!“

Tadeáš se jen usmál. Nevěděl, jak na to má odpovědět.
Doma vybalil nákup z pekařství a nachystal snídani. Schválně 

nahlas cinkal hrníčky. Chtěl rodiče co nejdříve vzbudit, aby se spo-
lečně nasnídali a on mohl vyrazit ven.

Pak jegt6 piipsal do malćho bloku na lednici vzkaz pro rodiće.

11:6:41.16
=

Vzal si z pokladniay penizky a vyrazil. Neź zavital do pekdrny,
jak sliboval rodićfim, zastavil se jegt6 u Kuby s Tomdgem a vzkaz
jim pfilepil na okno jejich pokojiku. Dan bydli v druhćm pate, tak
vzkaz podstrćil pode dvei'ml a Vagkovi ho pflpichl na plot. Potom
skutanć zaball do pekdrny. Koupil ćerstvć ki'upavć housky a na-
vrch k tomu jegt6 marmelddovć kobliźky.

„Co tak brzy, chlapC'e?" usmival se pekai". „Snad netrpig nespa-
vosti? jini hogi v tvćm \Tau vyspdvaji do desiti!"

Tadedg se jen usmdl. Nev6d61, jak na to md odpovćdćt.
Doma vybalil ndkup z pekaf-stvi a nachystal snidani. Schvd1n6

nahlas cinkal hrniCly. Chta rodiće co nejdfive vzbudit, aby se spo-
lanć nasnidali a on mohl vyrazit ven.

13
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„Teda Tedíku, ty jsi šikula,“ pochválila ho maminka a zmizela ve 
dveřích koupelny. Tatínek vstal hned vzápětí a maminku vystřídal. 
Konečně se sešli u stolu.

„Můžu dneska ven už brzo?“ zeptal se Tadeáš.
„Jak moc brzo máš na mysli?“ zajímal se tatínek.
„Nevím, třeba hned!“ odpověděl Tadeáš a šibalsky se na rodiče 

usmál.
„Vždyť ještě není ani sedm!“ vykulil oči táta. „Co tam budeš 

dělat?“
„Však on už si poradí,“ zastala se Tadeáše maminka a hezky na 

tatínka mrkla.

„Teda Tediku, ty jsi gikula,” pochvalila ho maminka a zmizela ve
dveNch koupelny. Tatinek vstal hned yzapćti a maminku
KoneCnć se segli u stolu.

„Mt'iźu dneska yen uź brzo?" zeptal se Tadedg.
„jak moc brzo mag na mysli?" zajimal se tatinek.
„Nevim, ti'eba hned!" odpoyćda Tadedg a gibalsky se na rodiCe

usmal.
„Vźdye jegt6 neni ani sedm!" vykulil oCi tata. „Co tam budeg

&lat?"
„Vgak on uż‚ si poradi," zastala se Tadedge maminka a hezky na

tatinka mrkla.
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Kluci se na hřišti sešli skoro hned. Popoháněla je vidina nového 
dobrodružství.

„Tak co máš?“ zeptal se Vašek. Tváře mu hořely zvědavostí.
„Víte, jak jsme včera viděli ten stěhovací vůz? Tak teta Helenka 

se vůbec nestěhovala. Vůbec prý ten den nebyla doma, protože jeli 
se strejdou do Prahy na koncert.“

„Tak co tam dělali stěhováci?“ divil se Kuba.
„No, to je právě to, co mi nejde do hlavy. Musíme se tam jít 

znovu podívat,“ navrhl Tadeáš.
Kluci se tedy vydali na cestu. Nešli, ale rovnou běželi. Nechtěli 

ztrácet čas. Kdyby se z toho náhodou vyklubal detektivní případ, 
je potřeba jednat rychle.

„Podívejte, tady se taky někdo stěhuje,“ všiml si Tom a ukázal 
směrem k panelákům, kde byl zaparkovaný stěhovací vůz.

„To je úplně to stejný auto,“ zarazil se Tadeáš. Kluci se zastavili. 
Najednou nevěděli, jestli mají běžet za tetou Helenkou, nebo se 
zblízka podívat na stěhováky.

„Dům tety Helenky neuteče, ale stěhováci by mohli odjet,“ roz-
hodl nakonec Tadeáš. Kluci přiběhli blíž. Nenápadně si zapsali 
značku stěhovacího vozu a pak přišli ještě blíž.

„Kdo se stěhuje?“ zeptal se Dan jednoho ze stěhováků.
„Co je ti do toho?“ odbyl ho svalnatý muž s holou hlavou.
„Tady se nikdo nestěhuje!“ zkusil to Kuba. Bylo to od něho od-

vážné tvrzení, ale aspoň uvidí, jak muži zareagují.
Oba svalovci se na sebe podívali, naložili do auta kožené křeslo, 

které zrovna nesli po schodech dolů, a naskočili do kabiny vozu.

+

Kluci se na hfigti segli skoro hned. Popohdnaa je vidina novćho
dobrodruźstvi.

„Tak co mg?" zeptal se Vagek. T v e  mu hoi'ely zvćdavosti.
„Vite, jak jsme vćera vidćli ten stćhovaci viz? Tak teta Helenka

se vfibec nestalovala. Vfibec pr3'T ten den nebyla doma, protoźe jeli
se strejdou do Prahy na koncert."

„Tak co tam dćlali stalovaci?" divil se Kuba.
„No, to je pravć to, co mi nejde do hlavy. Musime se tam jit

znovu podivat," navrhl Tadedg.
Kluci se tedy vydali na cestu. Negli, ale rovnou bćźeli. Nechtei

ztracet ćas. Kdyby se z toho nahodou vyklubal detektivni pfipad,
je potfeba jednat rychle.

„Podivejte, tady se taky nćkdo stćhuje," vgiml si Tom a ukazal
smćrem k panelakfim, kde byl zaparkovam'T stalovaci vfiz.

„To je 41116 to stejn3'T auto," zarazil se Tadedg. Kluci se zastavili.
Najednou nevćdćli, jestli maji baet za tetou Helenkou, nebo se
zblizka podivat na stalovaky.

„Dam tety Helenky neuteće, ale stćhovaci by mohli odjet," roz-
hodl nakonec Tadedg. Kluci pfibćhli bliź. Nendpadnć si zapsali
znaćku stalovaciho vozu a pak pfigli jegt6 bliź.

„Kdo se staluje?" zeptal se Dan jednoho ze stćhovakfi.
„Co je ti do toho?" odbył ho svalnat3'T muź s holou hlavou.
„Tady se nikdo nestćhuje!" zkusil to Kuba. Bylo to od nćho od-

vaźnć tvrzeni, ale aspoii uvidi, jak muźi zareaguji.
Oba svalovci se na sebe podivali, naloźili do auta koźenć

kterć zrovna nesli Po schodech dolfi, a naskoćili do kabiny vozu.
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„Nezaclánějte tady, když slušný lidi pracujou!“ křikl na ně ještě 
druhý muž z okýnka. Byl hodně opálený, měl tetování na pravé 
ruce a v jednom uchu kulatou náušnici.

Kluci tak tak stačili uskočit, aby je stěhováci nepřejeli.
„Prej slušný lidi a prej pracujou,“ napodobil je posměšně Dan.
„Dobře, že jsme si zapsali jejich číslo,“ podotkl Tomáš. „Oprav-

du vypadali dost podezřele.“
„A teď honem k tetě Helence!“ popoháněl kluky Tadeáš, které-

mu celá ta stěhovací záhada vězela v hlavě ze všech nejvíc.
Když doběhli před dům tety Helenky, už tam 

byla policejní hlídka a před domem stála 
uplakaná teta Helenka a vedle ní její muž. 
Kluci zamířili rovnou k ní, ale protože 
tam nebyl policista Mrázek, se kte-
rým se tak dobře znali, nebylo jim to 
nic platné. Nikdo je blíž nepustil. 
A teta Helenka Tadeáše přes slzy 
neviděla.

„Musíme se dozvědět, co se sta-
lo!“ prohlásil zoufale Vašek.

„Ale jak, když nás tam nechtě-
jí pustit?“ zeptal se Kuba.

Tadeáš si věděl rady: 
„ Řeknu mamce, ať tetě zavolá. 
Teta Helenka jí určitě všechno 
řekne!“

„Nezacidnćjte tady, kdyź slu'śnY lidi pracujou!” kiild na nć jek6
druhY muź z okYnka. Byl hodnć opdlenY, mćl tetovdni na prayć
ruce a v jednom uchu kulatou ndugnici.

Kluci tak tak staćili uskoćit, aby je stćhovdci
„Prej slugnY lidi a prej pracujou," napodobil je posmćgnć Dan.
„Dobfe, źe jsme si zapsali jejich ćislo," podotkl Tomdg. „Oprav-

du vypadali dost podezi'ele."
„A ted honem k tetć Helence!" popohdne kluky Tadedg, kterć-

mu celd ta stćhovaci zdhada vćzela v hlavć ze vgech nejvic.
Kdyź dobćhli pied dim tety Helenky, u tam

byla policejni hlidka a pied domem stdla
uplakand teta Helenka a vedle ni jeji muź.
Kluci zamii1i rovnou k ni, ale protoźe
tam nebyl policista Mrdzek, se kte-
rYm se tak dobfe znali, nebylo jim to
nic platnć. Nikdo je bla nepustil.
A teta Helenka Tadedge pfes slzy
nevidaa.

„Musime se dozyćdćt, co se sta-
lo!" prohldsil zoufale Vagek.

„Ale jak, kdyź nds tam nechtć-
ji pustit?" zeptal se Kuba.

Tadedg si vh161 rady:
„keknu mamce, ai tetć zavold.
Teta Helenka ji urćitć vgechno
i'ekne!"
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Kluci se znova rozeběhli. Tentokrát k Tadeášovi domů. Když zazvo-
nili, vyrušili maminku od žehlení. Maminka ale s úsměvem kluky 
pozvala dál. Bylo jí jasné, že z věčného lítání venku budou mít 
velkou žízeň, tak jim na kuchyňský stůl nachystala pět skleniček 
a velkou láhev pomerančové minerálky.

„Mami, měla bys zavolat tetě Helence,“ začal Tadeáš.

„Jak tě to napadlo?“ podivila se maminka.
„Viděli jsme, že u ní dnes stálo policejní auto a ona plakala.“
„Plakala?“ znepokojila se maminka a celá zamračená sáhla po 

svém mobilním telefonu.

Kluci se znova rozebćhli. Tentokrdt k Tadedgovi domil. Kdyż‚ zazvo-
nin, vyruśill maminku od źehleni. Maminka ale s ńsmćvem kluky
pozvala ddl. Bylo ji jasnć, źe z vanćho litdni venku budou mit
velkou źizeii, tak jim na kuchyiis4 stfil nachystala pćt sklenićek
a velkou ldhev pomeranćovć minerdlky.

„Mami, maa bys zavolat tetć Helence," zaćal Tadedg.

Jak tć to napadlo?" podivila se maminka.
„Vidal jsme, e  u ni dnes stdlo policejni auto a ona plakala."
„Plakala?" znepokojila se maminka a celd zamraćend sdhla Po

svćm mobilnim telefonu.
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„Chtěli jsme zjistit, co se stalo, ale nepustili nás blíž,“ dodal 
ještě na vysvětlenou. To už ale maminka vytáčela tetino číslo.

„Nebere to! Asi ještě mluví s policií!“ řekla maminka.
„Kdyby ti řekla, že ji vykradli, tak jí řekni, že máme stopu. Že 

to byli stěhováci.“

„Stěhováci?“ vykulila oči Tadeášova maminka. „Jestli něco víte, 
tak běžte na policii za nadstrážmistrem Mrázkem,“ poradila jim. 
Ani při druhém vytočení totiž teta telefon nezvedla.

Kluci se s paní Plickovou rozloučili a honem utíkali na policejní 
stanici. Tentokrát měli štěstí. Jejich známý tam držel službu na 
příjmu.

„Dobrý den,“ pozdravili kluci zadýchaně a jejich výrazy v obli-
čejích prozrazovaly, že mají na srdci něco moc důležitého.

„Dobrý den. Copak se stalo, že máte tak naspěch?“ zeptal se jich 
policista a vstal ze židle. Rozrušila ho vidina dalšího detektivního 
případu.

„Tetu Helenku vykradli,“ řekl jako první Tadeáš, ale pak se opra-
vil, „teda nevíme to, ale myslíme si to. Včera jsme u jejího domu 
viděli stěhovací vůz, ale ona se nestěhuje!“

„Chtćli jsme zjistit, co se stab, ale nepustili nds bliź,” dodal
jegt6 na vysvćtlenou. To uź ale maminka vytdćela tetino ćislo.

„Nebere to! Asi jek6 mluvi s policii!" iekla maminka.
„Kdyby ti iekla, źe ji vykradli, tak ji iekni, źe mdme stopu. Ze

to byli stalovdci."

kr l i g  IlareeP t o w  4 1 1 0  tivitale3 4 0 ,  •
a l t  g  A i  t g 4 t o o  , j e t p ,  * g i t a

Stalovdci?" vykulila oći Tadedgova maminka. „Jestli nćco vite,
tak bate na policii za nadstrdźmistrem Mrdzkem," poradila jim.
Ani ph druhćm vytoćeni totiź teta telefon nezvedla.

Kluci se s pani Plickovou rozloućili a honem utikali na policejni
stanici. Tentokrdt mćli kćsti. jejich zndm)'T tam drźel sluźbu na

„Dobr)'T den," pozdravili kluci za4chanć a jejich v)‚Trazy v obli-
ćejich prozrazovaly, źe maji na srdci nćco moc dfileźitćho.

„Dobrf den. Copak se stab, źe mdte tak naspćch?" zeptal se jich
policista a vstal ze źidle. Rozruśila ho vidina dagiho detektivniho
piipadu.

„Tetu Helenku vykradli," f-ekl jako prvni Tadedg, ale pak se opra-
vil, „teda nevime to, ale myslime si to. Vćera jsme u jejiho domu
vidai stalovaci viz, ale ona se nestćhuje!"
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