
ДЕТЕКТИВНА  
АГЕНЦІЯ  
КІЗЕЛЬКЛЯЙН 

Це маленька група юних і  не дуже де-
тективів-аматорів, які ловлять на гаря-
чому злодіїв у  невеличкому містечку 
Бромберґ.

Курт Кізелькляйн, інспектор поліції 
у  відставці, навіть на пенсії не може 
жити без детективних розслідувань. 
Тому він залюбки бере участь у  приго-
дах своїх онуків.

Ліло, справжнє ім’я якої Ліза-Лотта, обожнює спорт і майже 
завжди бере з собою свій скейтборд. Вона смілива й кмітлива 
та знаходить будь-який слід — а це надзвичайно допомагає, 
коли раптово кудись зникає її улюбленець гекон Огірок.

Тілло, брат Ліло, завжди бачить перспективу й дуже любить 
розгадувати всілякі головоломки. У кишенях його штанів пов-
нісінько всіляких дрібниць, що часто стають у пригоді в детек-
тивних розслідуваннях.

Огірок, кислотно-зеленого кольору гекон Ліло, полюбляє 
сонце й тепло і постійно намагається знайти затишний куто-
чок, аби там подрімати. 
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ЗЛОДІЙСЬКИЙ ФОКУС

Здригнувшись кілька разів, Пауль Плюндерман прокинув-
ся від сну. Що це було? Здається, він чув якісь дивні звуки. За-
тамувавши подих, чоловік прислухався, проте нічого підозрі-
лого не почув. Плюндерман зиркнув на будильник: ще досить 
рано, отже, це не сміттєвоз. Про всяк випадок він вирішив 
перевірити, чи все гаразд. Позіхаючи, він ступив у капці й спу-
стився сходами до своєї крамниці. Плюндерман був власни-
ком невеличкого салону з  прокату карнавальних костюмів 
в історичному центрі німецького міста Бромберґа.

Коли він зайшов до крамниці й увімкнув світло, йому зда-
лося, ніби все спокійно. Та раптом він помітив у приміщенні 
дещо зайве. Виходить, у крамниці справді хтось був! Тож не га-
ючи ні хвилини, він мерщій кинувся просити допомоги у свого 
сусіда, відставного інспектора поліції Курта Кізелькляйна. 

Що ж таке виявив Плюндерман?
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На щастя, родина Кізелькляйн, сусіди пана Плюндерма-
на, зазвичай прокидалася рано. Дідусь разом з онуками Ліло 
й Тілло, а також із геконом Огірком слухали прокатника ко-
стюмів, коли той схвильовано розповідав їм про вторгнення 
та про увімкнений ліхтарик, який він виявив в одному з кутків 
своєї крамниці.

І вмить вони метнулися допомагати сусідові. 
— У вас щось поцупили? — запитала Ліло.
Плюндерман почав прискіпливо оглядати свій товар. 
— Гадки не маю, тут у мене завжди такий безлад. Але кіль-

ка днів тому в  крамниці була моя сестра і  все тут фотогра-
фувала. Відтоді якісь речі перекладалися, але, можливо, ви 
щось помітите, — відповів він і вручив Кізелькляйнам стосик 
світлин.

І справді: вже на першій світлині Ліло виявила щось таке, 
чого зараз бракувало.

Що було відсутнє? 
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Хоч наразі деякі костюми й були перекладені, Ліло негай-
но виявила, що в магазині немає вбрання Санта-Клауса, яке 
на світлині висіло на стіні ліворуч. Для чого воно злодієві? Та 
набагато важливіше було ось що: як той невідомий чи невідо-
ма взагалі пробралися всередину крамниці?

Вхідні двері були непошкоджені  — отже, через 
квартиру він не міг пройти. Та, коли 



детективи стали перевіряти задню кімнату, що служила пано-
ві Плюндерманові коморою, Тілло досить швидко зрозумів, 
яким чином крадій проник до будинку, а потім звідти вшився.

На що звернув увагу Тілло?
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— Погляньте, отам позаду ліворуч на сидінні та спинці 
стільця залишилися сліди. Мабуть, віконце вгорі відчиняли, 
а коли його зачиняли, то защемили штору, — пояснив Тілло.

Тож детективи на чолі з паном Плюндерманом негайно ки-
нулися надвір, аби оцінити місце злочину ззовні. 

— Вікно відчинили дуже професійно, отже, тут була люди-
на з досвідом, — зауважив дідусь Кізелькляйн, уважно огля-
нувши раму. 

— Дивіться! — схвильовано вигукнула Ліло. — Там якийсь 
клаптик паперу біля контейнерів для сміття. Хтось написав на 
ньому «Антоніо 13».

Тілло тим часом розглядав сліди. Зловмисник носить 
ковбойські чоботи 46-го розміру. Отже, це явно не жінка з та-
кими величезними ногами.

Але, на жаль, на дорозі сліди обривалися. Очевидно, кра-
дій був із машиною.

Зненацька озвався дідусь Кізелькляйн:
— Здається, я  знаю, звідки цей папірець. Паулю, старий 

друже, не турбуйся, ми знайдемо злодія! Детективна агенція 
Кізелькляйн береться за нову справу! Гайда в  автівку, діти. 
У нас є новий слід.

Що виявив Курт Кізелькляйн?


