МІСТИЧНИЙ ВИПАДОК

-Ви чули? — схвильовано запитала Анґела, коли нишпорки

йшли містом недільного ранку.
— Так, — відповів Патрік, — хтось кличе на допомогу!
Едді разом із друзями побігли тротуаром і помітили у вікні
одного з будинків жінку. Перш ніж зачинити вікно й зникнути,
вона ще раз крикнула:
— Допоможіть!
— Гайда на третій поверх! — наказав Едді. — Треба глянути, що там!
За мить вони опинилися у звивистому темному коридорі
з численними дверима по боках.
— В одній із цих кімнат… — прошепотіла Анґела.
Нишпорки постукали в усі двері, але ніхто не озивався.
— Ні-і-і-і, — вигукнув раптом Віктор. Заглянувши у замкову
шпарину, він гарячково помахав рукою. — Крик про допомогу
линув звідти!
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Чому Віктор так вирішив?

ТОЧНА АДРЕСА

Уже наступного дня нишпорки мали справу з порушником

правил дорожнього руху. Доки Едді листав свій записник,
вони оглядали флігель, у якому мешкав так званий пан Гельман.
— То чого ми ще чекаємо? — запитала Анґела.
Віктор двічі спіткнувся у темній сходовій клітці, доки вони
на другому поверсі знайшли нарешті потрібні двері.
— Відчиняйте, поліція! — крикнув Едді.
Двері були не замкнені, а пан Гельман лежав у ліжку.
— Що там? — змучено запитав він.
— Втеча водія з місця події на Принценштрассе сьогодні
вранці, — відповів Едді. — Зафіксовано номер вашого автомобіля.
— Не може бути! — заперечив пан Гельман. — Я відучора
лежу в ліжку з радикулітом і навіть поворухнутися не можу.
Едді став роздивлятися навколо.
— Він обманює, — сказав Патрік.

10

Що помітив Патрік?

КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯ
В ГОТЕЛІ «РОЯЛ»

У

нагороду за допомогу у вирішенні попередньої кримінальної справи Едді запросив друзів-нишпорок увечері до готелю
«Роял».
— Знайшов, — пошепки промовив Патрік, тицьнувши пальцем в меню.
— Що ти знайшов? — запитала Анґела.
— Це називається «Суфле “Сюрприз”», що у тих двох жінок
за сусіднім столиком. О-о-о, а це що таке?!
Патрік не встиг договорити, тому що залу поглинула цілковита темрява.
— Світло! — крикнув хтось, деякі відвідувачі захвилювалися. Едді дивився на свій годинник.
— Рівно двадцять секунд, — зауважив він, коли світло знову з’явилося.
Нишпорки побачили, що одна з жінок неподалік сидить
бліда як крейда.
— Я ледве стримуюся, щоб не закричати, — промовила
вона. — Зникла моя діамантова брошка!
— Чи можемо ми вам допомогти? — запитала Анґела.
— Можемо, — натомість відповів Віктор, — я дещо помітив.
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Темрява внаслідок замикання — шанс для злодія.

Едді разом із нишпорками вистежують злочинця.

Кого й чому запідозрив Віктор?

Ресторан готелю «Роял» за мить до злочину.

НЕСПОКІЙНЕ СВЯТО

Різдвяний вечір діти проводили в гірській хатині — Вікторові

дядько з тіткою запросили до себе всіх нишпорок. Біля каміна
дядечко розповідав, як колись святкували Різдво:
— Тоді було набагато цікавіше, ніж зараз!
Друзі роздивлялися старі дядькові іграшки, які він повиставляв під ялинкою.
Раптом хтось розбив шибку!
— Ви чули?.. Корабель! Корабель! — вигукнув Патрік.
Усі побачили, як через вікно просунулася рука і миттю вхопила іграшковий корабель. Тіно загавкав, а нишпорки кинулися до дверей.
— Вдягніться тепло, діти! — крикнула їм тітка.
Надворі вони знайшли лижний слід.
— Він утік, — зауважила Анґела.
Віктор посвітив ліхтариком на засніжену стежку.
— Погляньте, — сказав він, — злодій щось загубив.
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Що знайшов Віктор?

ГАРЯЧІ СЛІДИ НА СНІГУ

-Візьмемо її з собою, — сказала Анґела й підняла лижну

палицю, що лежала під ялинкою.
— Вперед, — скомандував Патрік.
Нишпорки спустилися з пагорба, а Тіно не відривав носа від
лижного сліду, доки той не обірвався перед східцями.
— Напевно, злодій мусив тут зняти свої лижі, — зробила
висновок Анґела.
— А тут? — запитав Віктор.
— Тут він клав свою здобич.
Усі впізнали на снігу чіткий відбиток іграшкового корабля.
За кілька хвилин юні детективи стояли вже внизу біля річки,
прилипнувши носами до вікон «Занзібара».
— Щось тут не те, — сказав Віктор, — корабля ніде не видно.
— Але я бачу дещо від дядькової іграшки, — зауважила
Анґела.
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Що вона помітила?

