SABOTÁŽ NA PALUBĚ LODI OÁZA
Na turistickém křižníku Oáza, mířícím na Island, se plaví asi dva tisíce cestujících a více než
šest set členů posádky.
Loď se dnes málem potopila po srážce s útesem. Nehodu způsobila sabotáž. Ve strojovně
se zjistilo, že jeden z přístrojů někdo poškodil. „K závadě došlo přesně v devět hodin večer.
Vím to jistě, protože jsem zrovna byl na velicím můstku a hledal jsem prvního důstojníka,“ uvedl
hlavní inženýr. Nehoda vzbudila mezi cestujícími na diskotéce velký rozruch (tu noc pořádal
kapitán taneční večírek), ale naštěstí nebyl nikdo zraněn.
Pan Adamec, detektiv plavící se na křižníku, s pomocí bezpečnostního personálu lodi vyzpovídal
kapitána, provozní křižníku, dýdžeje z diskotéky, prvního důstojníka a hlavního inženýra. Přišlo
se totiž na to, že multimilionářce Emilii Antlové, hraběnce z Krásné Hory, někdo ukradl náhrdelník
z bílého zlata s dvacetikarátovým briliantem ve chvíli, kdy se dav hrnul pryč z diskotéky. Výstřední
hraběnka se vydává na výletní plavbu na křižníku Oáza každý rok a vždy s sebou bere svých deset
psů a briliantový náhrdelník.
Dýdžej Karel Daněk řekl: „Po nárazu jsem hraběnku viděl, jak se zvedá od baru a jde ke křičícímu
davu. Otočila se a mám dojem, že se podívala na kapitána, který stál na pódiu, ačkoliv o pár vteřin
později jsem ho už viděl za hraběnkou. Já jsem byl nahoře na můstku, nad tanečním parketem;
od baru mě dělilo asi sto metrů, ale měl jsem velmi dobrý výhled.“
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STOPA 1 – Detektiv právě vyslechl výpovědi všech předvolaných, kteří mu měli říct, kde se nacházeli v okamžiku
krádeže. O kterých výpovědích bezpochyby víš, že jsou lživé?
• První důstojník říká:
„Když došlo ke krádeži, byl jsem na velicím můstku a řídil jsem loď.“
• Rozčilená hraběnka vypovídá:
„Byla jsem na večírku. Je to poprvé a naposledy, co se plavím na tomhle křižníku!“
• Kapitán odpovídá:
„Ve chvíli nárazu jsem stál kus od orchestru. Vystoupil jsem na pódium, abych viděl, co se děje.“
• Provozní křižníku říká:
„Viděla jsem briliant, který na sobě měla hraběnka. Vypadal úchvatně! Ještě že s ní byl první důstojník.
Já jsem se během večírku nehnula od kapitána, a to ani po nehodě, stála jsem na pódiu.“
STOPA 2 – Pomoz detektivovi zjistit, kdo je kdo na křižníku. Přečti si tato vodítka a spoj každou hodnost
s výložkami, které ji označují. Proč myslíš, že tato informace může být pro vyšetřování zajímavá?
•
•
•
•

Označení vrchní hodnosti na lodi má čtyři žluté pruhy.
Označení prvního důstojníka má tři žluté pruhy.
Označení hlavního inženýra má tři žluté pruhy, všechny jsou stejně široké.
Poslední označení má méně žlutých pruhů.
KAPITÁN – HLAVNÍ INŽENÝR – VEDOUCÍ OSTRAHY – PRVNÍ DŮSTOJNÍK

S
STOPA 3 – Dobře si prohlédni šroub a všech pět kusů nářadí.
Řekni, se kterými z nich by nebylo možné odšroubovat matice
ze šroubů poškozeného stroje.
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STOPA 4 – Detektiv chce ověřit, jestli je dýdžejovo svědectví
důvěryhodné. Přečti si v pravém sloupci, co je možné rozeznat z určité
vzdálenosti. Myslíš, že Karel Daněk – který byl sice na vyvýšeném místě,
ale asi 100 metrů daleko – mohl rozeznat výložky důstojníka stojícího
za hraběnkou?
STOPA 5 – Prohlédni si díru na rukávu
uniformy prvního důstojníka.
Jak myslíš, že si ji způsobil?
• Když uvolňoval šrouby na
úmyslně poškozeném přístroji.
• Zachytil se o víko klavíru
v orchestru.
• Kousl ho jeden z hraběnčiných
psů, když kradl briliant.

PODROBNOSTI KE STOPĚ 4
Co lze vidět na danou vzdálenost?

•
•

Z 50 m lze rozlišit oči a ústa.

•
•

Z 300 m je obličej úplně rozmazaný.

•
•

Z 600 m je hlava jako puntík.

Ze 100 m vypadají oči jako tečky a nejsou
vidět detaily oblečení jako třeba výložky
a knoflíky.

Z 400–500 m se dá rozeznat barva
oblečení a to, jestli má člověk klobouk.

Ze 700 m je člověk jako tmavá čárka.

PODROBNOSTI KE STOPĚ 7

STOPA 6 – Detektiv prohledá kajutu prvního důstojníka a najde v koši
roztrhaný vzkaz. Poskládej ho a přečti, co se tam píše.
během večírku.

ohlídej si

jen lehká.

plán pokračuje.
krádež provedeme

povede se to.

dokážeme
a porucha
ať je
posádku

společnost.
oklamat

pojišťovací

STOPA 7 – Případ je v podstatě vyřešený. K jeho uzavření zbývá jen
najít briliant. Detektiv Adamec se domnívá, že by mohl být v trezoru
v kajutě prvního důstojníka. Pochopitelně k němu nezná kód, ten
se ovšem získá, když se vynásobí následující čísla:
• Váha jednoho karátu je 0,20 g.
• Cena jednoho jednokarátového briliantu v eurech je 6 200.
• Hraběnčin briliant má 20 karátů.
Je hraběnčin briliant ukryt v trezoru
prvního důstojníka?
Jsou oba viníci?
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