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Dan, Tadeáš, Kuba, Tomáš a Vašek jsou známí svými detektivními
schopnostmi. I když jsou to teprve kluci školou povinní, získali
si respekt i u policie. Podařilo se jim vypátrat zloděje vzácného
obrazu, přivedli policisty na stopu zlodějů peněz z herních automatů, odhalili pachatele série podivných krádeží, a dokonce přišli
na kloub i záhadě vybílených bytů.
Kluci pochopitelně neusnuli na vavřínech a dále se zdokonalují.
Čtou odborné knihy s kriminalistickou tematikou a trénují svá těla,
aby byli silní, pružní a rychlí. To je při detektivní práci vždycky
velmi důležité. Jedině tak žádný zloděj nebo podvodník nemá šanci
uprchnout. Kluci mají navíc výhodu, že pracují v týmu. Mají svou
partu a říkají si DeTeKTiVové. Název party sestavili z počátečních
písmen svých jmen a skvěle vystihuje jejich zálibu v detektivním
pátrání.
Pokud chceš zažít alespoň trochu vzrušení a dobrodružství,
můžeš se společně s chlapci pustit do dalšího tajného a napínavého
pátrání. Tentokrát budou řešit případ zlodějů dámských kabelek.
Detektivové musejí umět odhalit i různé šifry. V tomto textu je
ukryt tajný vzkaz. Dokážeš ho rozluštit?
(Stačí si postupně přečíst zvýrazněná písmena.)

„Kubo, Tomáši,“ zavolala maminka na kluky z okna.
Oba bratři si mysleli, že je maminka volá na svačinu, tak se ozvali
téměř okamžitě: „Co je?“
„Pomůžete mi s nákupem!“ objasnila jim maminka.
„A proč s tebou nejede táta?“ zeptal se Tom.
„Má práci,“ vysvětlila maminka. „Právě řeší nějaký zapeklitý
počítačový problém a nevnímá okolí.“
Kluci se na sebe s úsměvem podívali. Obdivovali, jak se tatínek
umí zabrat do práce a nic ho přitom nevyruší.
Maminka začala kluky lákat: „Zajedeme autem do nákupního
centra a podíváme se i na nějaké nové tenisky. Oba je máte úplně
vyšmajdané.“
Na nákup se klukům nechtělo, ale příslib nových tenisek jejich
nechuť k nakupování dostatečně vyvážil.
„Tak jo,“ řekl nakonec Kuba a hrnul se k autu.
„Moment,“ zarazila ho maminka. „Nejdřív se oba musíte umýt
a převléknout.“
Kluci se neochotně odploužili do koupelny, ale za pár minut už
byli jako vyměnění. Maminka se hezky usmívala, když je nahnala
do auta.
Během jízdy pak společně s maminkou plánovali, co všechno je
potřeba nakoupit. Maminka si nenapsala žádný nákupní seznam.
Doufala, že si při procházení mezi regály vzpomene, co doma chybí, a něco jí třeba připomenou sami kluci.
Když dojeli na parkoviště, maminka zaparkovala na volné místo
v odlehlejší části. Parkování mezi dvě auta neměla ráda. Raději si
zajela tam, kde bylo více volných míst.
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„Ten kousek dojdeme pěšky,“ vysvětlila klukům. „A nákup si
přivezeme až k autu na vozíčku.“
Kluci to chápali, i když s tatínkem to bylo úplně jiné. Ten se
snažil zaparkovat blízko vchodu, i když pak třeba musel auto vpasovat do úzké škvíry mezi další zaparkovaná auta.
Nakupování se klukům zdálo celkem zábavné. Občas strčili do
vozíku i něco, čeho si maminka nevšimla. Třeba slané chipsy nebo
pytlík kyselých bonbonů.
Když došli k regálům s botami, začalo velké vybírání.
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„Tyhle se mi líbí,“ oznámil mamince Kuba a honem sundal boty
z regálu, aby si je vyzkoušel.
„Počkej,“ zastavila ho maminka. „Musíš si nejdřív vybrat svoje
číslo, a ne brát, co tě napadne!“
Kuba tenisky poslušně vrátil a počkal, až mu maminka vybere
správnou velikost.
Tomáš se tvářil zaraženě.
„Co je?“ zeptala se maminka.
„Mně se líbí taky, ale mít stejný boty jako ty, to je blbost,“ vysvětlil Tom.
Maminka se důkladně rozhlédla a našla tenisky, které byly na
vlas stejné, jen v jiné barvě. „A co tyhle?“ zeptala se vesele.
Tomáš se rozzářil: „Ty by šly!“
„Tak si je taky vyzkoušej!“
Za pár chvil do vozíku přibyly i dvoje nové tenisky. Všichni byli
spokojení a zamířili k pokladnám. Maminka zaplatila a s plným
vozíkem spěchali k autu. Kluci řídili vozík, který občas nechtěně
ujížděl na pravou stranu, a maminka si zatím urovnávala peníze
do peněženky. Zvlášť uložila papírové peníze a zvlášť mince.
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