Detektiivi amet
Hea detektiiv on kiire taibu ja terava silmaga ning alati
valvel märkama midagi kahtlast. Ta peab hakkama
saama kõikvõimalike ülesannetega, näiteks oskama
tõendeid otsida, inimesi küsitleda ja kahtlusaluseid
taga ajada.
Siin on mõni viis, kuidas kõiges selles osavaks saada.
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Kui otsid tõendeid, ära unusta
vaatamast igale poole.

Pea meeles, et oluliseks juhtlõngaks
võivad olla ka kõige tähtsusetumad
asjad.

Isegi kõige osavam kaabakas
võib kuriteopaigale jälje jätta.

Uuri kõike, mida sa leiad,
äärmiselt hoolikalt. See võib
juhtida sind kurikaelani.

Harjuta end meeles pidama kahtlaste
tüüpide nägusid. Iial ei või teada, kus

sa neid jälle kohtad, ja mõnikord
juhtub see alles tükk aega hiljem.

Kanna kaabakat jälitades selliseid
riideid, mis aitavad sul rahva hulka

sulanduda. Hiili väga vaikselt ja püüa
pääseda talle võimalikult lähedale.

Ole ettevaatlik, kui küsitled inimesi,
kes nägid kaabakat tegutsemas. Neid
inimesi nimetatakse tunnistajateks.

Kui näed kedagi kahtlaselt käitumas,
ära pelga temalt küsida, mida ta
teeb.
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Kontori sisseseadmine
Enne detektiivitöö kallale asumist vajad kabinetti, kus
töötada. Seal saad hoida oma varustust ja seada
kaabakatele valmis kavalaid lõkse. Mõne abil võid
lausa ära arvata, kas kahtlusalune on süüdi või mitte.
Vaata, ehk saad detektiiv Doddilt mõne mõtte.
ASETA PEEGEL NII, ET SELLEST
PAISTAKS AKNAST AVANEV VAADE

TAGAOTSITAV

KELLUKE

SÕRMEJÄLGEDE
KAARDID

M.O.

PILDID

TOIMIKUD

RIPUTA ÜLES MÕÕDULINT,
MILLE ABIL HINNATA
KAHTLUSALUSE PIKKUST
RAPUTA UKSE JUURDE
TALGIPULBRIT, ET
JÄÄDVUSTADA SISENEJA
JALAJÄLJED
KEERA KELLA SIHVERPLAAT
ENDA POOLE

TEE VANAST KUMMUTIST
DOKUMENDIKAPP

PANE MASKEERIMISVAHENDID
SILMA ALT ÄRA

SALAMÕÕDIK
PIKKUSE
MÕÕTMISEKS

6

PEIDA ÄRA DIKTOFON JA MIKROFON

Istu seljaga akna poole, et näeksid kahtlusaluse
küsitlemisel tema nägu. Riputa ukse kohale midagi,
mis teeks lärmi, kui uks avatakse. Veendu, et näed
ka kõike seda, mis toimub sinu selja taga.

PIIRKONNA KAART

TAG
AOT
SIT
AV

ARUANDED
VIIMASE
AJA
KURITEOD

ISTU SELJAGA
AKNA POOLE

PEIDETUD HÄIRENUPP

ITELEFONAT
RA AM
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Äraandlik kehakeel
Isegi kui kaabakas on maskeerunud, võib teda reeta
mõni harjumus, näiteks kõrvalesta näppimine või
põlvede hõõrumine. Siit leiad erinevaid harjumusi,
mis võivad kaabaka äratundmisel kasulikuks osutuda.

Vilistamine

Sõrmedega trummeldamine

Küünte närimine

Sõrmede ragistamine

Põlvede hõõrumine Jalgadega kopsimine Jalgade põimimine
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Prillisangade närimine

Habeme silitamine

Vuntside keerutamine

Silma tõmblemine ja
kulmu näppimine

Hambavahede nokkimine

Nätsu närimine

Hammaste kiristamine

Kõrvalesta näppimine

9

