2. P
 OCHYBNÉ
SVĚDECTVÍ

A kamarádi, co na mě
čekají na mejdanu!?

Sledujte dobře další pátrání soukromého detektiva Ludvíka.
Prohlédnete‑li si pozorně obrázky a přečtete texty, najdete
řešení záhady. Staňte se i vy skvělým detektivem!

Soukromý detektiv
Ludvík vám představuje
první případ. Pozor!
Prověřte dobře každý
detail: může vám
poskytnout klíč k záhadě.
Takže hodně štěstí
a zapojte svůj důvtip!

1. ADÉMAROVA CHYBA!

Vy jste
noční hlídač?

Nikoho jste dneska v noci
neviděl vejít do hotelu?

Ano, ani jsem se
ze svého místa
nehnul.

Počkají!

1. Ludvík, kterého rodina pověřila, aby dával
pozor na jejich Adémara, našel mladého muže
v jeho obvyklém baru a odvedl ho domů.

A teď do hajan…

To je
legrace!

To ne, to vás
můžu ujistit…
Přečtěte si
kousek tohohle,
to vás uspí.

2. Adémar bydlí v garsonce a studium zůstává
zbožným přáním.

3. Ludvík Adémara uložil a spokojeně se vrátil
k sobě domů.

Vaše zvonění mě vytrhlo
ze spánku.

1. V hotelu Černý kůň došlo k loupeži.
Detektiv Ludvík dorazil ráno, aby krádež vyšetřil.

2. Detektiv spolu s hlídačem vystoupali do prvního
poschodí, kde byl zločin spáchán.
No a já vás zatýkám za falešné
svědectví a pracovní selhání!

Zloděj se musel
dostat dovnitř oknem.

Můžete být spokojený,
spal jsem jako dudek.

Lháři!

4. Druhý den hned brzy ráno se šel Ludvík
přesvědčit, jestli byly jeho příkazy dodrženy.

5. Jeden detail umožnil Ludvíkovi zjistit, že mu
Adémar zcela jistě lže.

 Který to byl detail? Našli jste ho?

3. Ukradli z pokoje všechno prádlo.

4. Ludvík očekával, že bude hledat zloděje,
ale přesto našel viníka.

 Ludvík odhalil dva důkazy, že mu noční hlídač lhal a dopustil se chyby.
A co vy, našli jste je?
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3. K
 DYŽ KABELKA
ULETÍ…

Nezůstalo mi
tu nic k jídlu.

Detektiv musí někdy řešit prazvláštní případy, například
osud kabelky, kterou si vzal na mušku zdánlivě nenápadný
návštěvník malého bistra.
Tady je to, jsou tam
u baru tři muži!
Podíváme
se na to!

Někdy snad ani nejde
o zločin nebo o záhadu,
ale spíš o nehoráznost
nebo drzost. Jako
v tomto případě…

Pila jsem
kávu
u tohoto
stolku…

To je
škoda!

4. OSKAROVA VEČEŘE

1. Oskar vyhledal Ludvíka, protože mu někdo
ukradl večeři, kterou si připravil.
Dobrý večer,
pane Oskare!

1. Paní Martinová, oběť krádeže, došla
pro Ludvíka.

2. Po návratu z toalety nenašla svou kabelku,
kterou nechala na židli.
Dobrý večer,
pane
Mullone!

Podívejte
se, tam
je vaše
kabelka!

2. Než zasedl k večeři, šel si pro noviny a nechal
dveře otevřené.
Dobrý večer,
pánové!

3. Cestou dolů potkal nájemníka z pátého
poschodí.
Tak jak vám chutnalo, přátelé?

Dobrý…

Ujde
to.

… večer!

Skvěle,
děkuji.

Ale já vím,
kdo to udělal!

Sama tam dolétnout
nemohla!

3. Ludvík se rozhlédl kolem sebe a vzápětí spatřil
kabelku.

Docela
dobře.

4. Ludvík pak obvinil jednoho ze tří mužů u pultu.
Bylo to docela snadné…

 Který z těchto tří mužů byl viníkem? Přišli jste na to také?
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4. Pak potkal nájemníky z třetího a druhého
poschodí.

5. Ludvík si svolal Oskarovy sousedy a hned
označil toho, kdo snědl Oskarovi večeři.

 Který a proč? Existuje několik důkazů. Našli jste je?
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5. ZMIZENÍ AUTA
Najít viníka nebo odhalit podvod je někdy docela jednoduché.
Pachatel totiž často zapomene na nějaký důležitý detail.
Nechal jsem svůj vůz v osm hodin
tady a šel jsem do kina.

Včera večer mi
ukradli auto…

Určitě má schůzku
s dodavatelem, musíme
zjistit, kdo to je…

Někdy udělá chybu sám
detektiv a celé pátrání je
tím pokažené. Jako třeba
tentokrát…

6. ZPACKANÉ SLEDOVÁNÍ

1. Ludvík a jeho kolega sledovali
obchodníka s drogami.

Takže ty si sedneš na terasu
a já ho budu sledovat zevnitř,
je to jasné?

Odsud mi neunikne ani jediný
jeho pohyb.

Půjdu
s vámi!

1. Pan Antonín přišel za Ludvíkem.
Vyšel jsem
ven v jedenáct
hodin: auto
bylo pryč…

2. Došli na místo, odkud auto zmizelo.
A jestlipak jste pojištěný
proti
krádeži?

Buďte zticha,
přemýšlím.

2. Muž seděl na terase kavárny
a čekal na komplice.

3. Ludvíkův kolega sledoval drogového dealera
z bezprostřední blízkosti.
Co
budeme
dělat?

Je to v háji, všiml si,
že ho někdo sleduje,
a opustil místo schůzky.

Samozřejmě,
a jestli zloděje
nenajdete, budou
mi muset vyplatit
pojistku!

3. Ludvík se pozorně rozhlížel kolem.

4. Vtom Ludvík přestal hledat a došlo mu,
že pojistka vyplacena nebude.
4. Ale o deset minut později se muž zvedl a odešel.

 Jak dospěl Ludvík k tomuto závěru?

 A co vy? Přišli jste na to také?
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5. Ludvík pochopil, že muž začal být náhle
nedůvěřivý. Proč?

