Pøípad è. 1

Mým prvním detektivním pøípadem
jízdního kola. Sice se mi to zdálo,
øadný úkol, ale znáte to. Nìjak se
jsem se vydal do nedaleké vsi, abych

byla krádež
jako všední a podzaèít musí, a tak
vše øádnì prošetøil.
Jen jsem si na chvíli skoèil k lékaøi pro razítko, které
po mì požaduje zamìstnavatel. Kolo jsem øádnì zabezpeèil. Nikdy ho nenechávám na pospas zlodìjùm.
Stejnì tomu bylo i nyní! No a jak sám vidíte, je pryè!

Ordinace
MUDr. Pacouš Vilém

ORDINACE

vodu
7. z dù
. - 22.
u od 15 ji. V pøípadì
V týdn eod
u
r inu
o koleg
nemocin v tivte méh u zv edlejší
naš
blo esti lfréda Bezzubk
A
MUDr.
.
vesnice

Pøi pøíjezdu na místo mì zaujalo ticho, které
pøed vždy rušnou poliklinikou, panovalo. Na
chodníku jsem po chvíli pátrání uvidìl pøeøezaný øetìz.

Na rameno mi v tu chvíli
poklepal neznámý cyklista,
který mi zaèal popisovat
svou verzi krádeže.

Vrátil jsem se do kanceláøe, abych si ujasnil všechna fakta, která doposud o pøípadu vím.
Všechny vìci, které jsem mìl v tašce, jsem rozložil na pracovní stùl. Chvíli jsem si je prohlížel, když jsem si uvìdomil, že budu muset opìt zajet za cyklistou, abych se ho zeptal,
proè mì podvedl. Také víš, jak detektiv poznal, že mu cyklista lže?
Pokud ano, zkontroluj si svùj úsudek na stranì 119.
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Úkol è. 64:
Vlevo nahoøe je vyobrazen pravý odznak detektiva. Jen
jeden z odznakù A-G je úplnì stejný. Tvým úkolem je najít ho a dát do kroužku.
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Rentgenový snímek ruky pachatele

Rentgenový snímek ruky podezøelého

Úkol è. 68:
Z pøiložených rentgenových snímkù ruky podezøelého pachatele jsme zjistili, že to jsou dvì rozdílné osoby. Z toho
dùvodu jsme podezøelého pustili. Najdeš také pìt rozdílù?
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Úkol è. 69:
Vylušti následující tajnou zprávu. Zjistíš tím, že se...
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Úkol è. 88:
K rozšifrování této zprávy musíš použít tabulku písmen nahoøe. Sleduj tvar rámeèku. Teèka v nìm ti udává poøadí, na
kterém se písmeno nachází.
ØEŠENÍ JE BEZ DIAKRITIKY.

Úkol è. 89:
Vyzkoušíme si opìt tvùj detektivní postøeh. Na obrázku
je 5 odlišností. Tvým úkolem je všechny najít a dát je do
kroužku.
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Úkol è. 98:
Pøi dnešní prohlídce na letišti detektivové využili oèní skener, pomocí nìhož se jim podaøilo chytit celosvìtovì stíhaného zloèince. Poznáš, které oko mu patøí? Vlevo nahoøe je
oèní sken z naší databáze, ty nalezni úplnì stejný z nabídky A-G.
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Seznam pìti objektù:
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

Úkol è. 129:
Procvièíme si tì nyní v postøehu. Na obou obrázcích je pìt
úplnì stejných vìcí. Najdi je a dej do kroužku.
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