
Śledztwo będzie dla nas rozrywką… 



Tajemnicza kradzież 
W sali balowej zrobiło się na chwilę ciemno. Gdy zapaliło się 
światło, okazało się, że jednej z pań ukradziono drogocenny 
naszyjnik. W wyniku dochodzenia wyłoniono czterech 
podejrzanych. Oto co powiedzieli prowadzącemu śledztwo 
komisarzowi: 
- W chwili gdy zrobiło się ciemno, akurat stałem na drugim końcu 
sali i rozmawiałem z mecenasem Olszewskim o moich rodzinnych 
problemach. Mecenas może to potwierdzić - zeznał pan A. 
- Przyznaję, że kiedy to się stało, akurat tańczyłem z 
poszkodowaną. Ale to naprawdę nie ja ukradłem ten naszyjnik! - 
zapierał się pan B. 
- Kiedy zgasło światło, byłem zajęty podkładaniem papierka pod 
jedną z trzech nóg stolika, przy którym siedziałem, bo strasznie 
się kiwał. Państwo Wróblewscy, którzy ze mną siedzieli, mogą to 
potwierdzić. - ze spokojem odparł pan C. 
- W tym momencie nie pamiętam, co wtedy robiłem. 
Prawdopodobnie rozmawiałem z takim jegomościem w zielonej 
marynarce. Nie znam jego nazwiska, ale myślę, że gdyby go 
odszukać, potwierdziłby moje alibi - tłumaczył pan D. 
 



Pytanie:  
Komisarz już wie, kto z tej czwórki jest najbardziej  
podejrzany. A ty? 

Odpowiedź: 

Najbardziej podejrzany jest pan C, ponieważ kłamie.  
Stolik na trzech nogach nie może się bowiem kiwać! 
 Wypowiedzi pozostałych panów są wiarygodne. 



Wskaż podejrzanego 

Anastazja otrzymała spadek 20 milionów dolarów. Wybudowała 

piękny dom, urządziła 27 pokoi, zajmowała się muzyką i szaradami. 

W sobotę wydała przyjęcie urodzinowe. Goście zjechali się już w 

piątek. Każdy przygotował  miły upominek. Wśród nich była zapinka 

do paska wysadzana diamentami, drogocenna popielnica, sznur 

pereł, bransoletka, podomka chińska itd. Zaproszeni goście uradzili 

złożyć wieczorem wszystkie prezenty na stół w pokoju jadalnym, 

tak by gospodyni domu w sobotę rano od razu je spostrzegła. 

Niestety w ciągu nocy ktoś zakradł się do pokoju i skradł wszystkie 

podarunki. Jak to się mogło stać? Goście zastali Anastazję 

pogrążoną we łzach. Nastrój prysł. Atmosfera stała się ciężka. 

Każdy zastanawiał się i pytał, kto mógł ukraść prezenty.  

 



W pokoju wrzało jak w ulu. Nagle zabrała głos Kuzynka Delia: 

- Droga ciociu, szukajmy winnego wśród tych ludzi, którzy Cię nie 

lubią. Czy wiesz, kto jest takim typem? 

- O, tylko kuzyn Bob stara się zawsze mi dokuczyć, jakby chciał 

się zemścić, że nie dostał nic ze spadku. 

Aha! Klucz już jest - pomyślała Delia. 

- Gdzie byłeś Bob ostatniej nocy? - zapytała. 

- Spałem - odparł krótko zagadnięty - Czułem się zmęczony, więc 

właśnie położyłem się spać, gdzieś przed dziewiątą. 

 Spałem jak zabity. Dopiero przed minutą obudziłem się, bo 

budzik hałasował jak opętany. Delia zwróciła się do zebranych: 

- Sprawa jest prosta, moi państwo. Kiedy dzwonił budzik, była 

godzina dziesiąta trzydzieści. Oddaj zaraz wszystkie prezenty, 

Bob! Jak mogłeś ważyć się na taki haniebny postępek! 



Pytanie:  
W jaki sposób Delia wykryła złodzieja?  
 

Jeżeli kładąc się do snu o godz. 9.00, nastawi się budzik na godz. 10.30 
 rano dnia następnego, budzik będzie dzwonił nie za trzynaście i  
pół godziny, ale za półtorej godziny. Rano nie będzie już dzwonił. 
 Bob skłamał, a bystra Delia od razu zorientowała się, że w tej 
 budzikowej historii coś nie jest w porządku. 

Odpowiedź: 



Zaginiona ekspedycja 
Ekspedycja zaginęła w dżungli południowoamerykańskiej. Potem 
pewien tragarz opowiadał, że tubylcy napadli na białych i 
pomordowali wszystkich. W skład ekspedycji wchodzili: Stefan 
Dolman - szef wyprawy, Sihrana - jego żona, Bob Trevor - garbaty 
fotograf i dziennikarz amerykański, John Hardy niepozorny i 
szczupły kolega Dolmana, z którym polował na lwy w Afryce oraz 
kapitan Alyaro Coles - bliski przyjaciel Dolmana. 
Matka Stefana do ostatniej chwili swego życia wierzyła, że syn 
żyje gdzieś i na pewno wróci. Przed śmiercią zapisała mu cały 
majątek. 
Wkrótce zjawił się w Londynie człowiek przybyły z Ameryki 
Południowej, który podawał się za zaginionego Stefana Dolmana. 
Miał dokumenty stwierdzające tożsamość jego osoby i opowiadał 
takie historie, że nawet kuzyni zmarłej Łucji Dolman i egzekutorzy 
jej ostatniej woli nie wątpili że jest jej synem. 
Powrót zaginionego godnie uczczono. Prasa pisała o sensacyjnej 
odysei podróżnika. 



Pewnego dnia policja otrzymała telefon od dyrektora banku,  
w którym zdeponowany był spadek. Dyrektor meldował, że 
spadkobierca podejmuje cały majątek i zamierza wyjechać do 
Wenezueli. 
Inspektor Scotland Yardu, Antony Slade, natychmiast udał się 
do dyrektora banku, który pokazał mu czeki. Na wszystkich 
czekach podpisy były absolutnie identyczne nie wyłączając 
najmniejszych szczegółów. Slade uważnie studiował wszystkie 
blankiety a następnie zapytał, czy zna Johna Hardy. 
- Znałem go osobiście - odparł dyrektor. Przed wojną był u mnie 
w towarzystwie Dolmana. 
- A Amerykanin Trevor? Miał pan okazję poznania go? 
- Nie. Tego nie poznałem. 
Slade wrócił do Scotland Yardu, odbył naradę ze swymi 
współpracownikami i kazał przygotować nakaz aresztowania. 
 



Pytanie: 

 Kogo kazał aresztować? Co zdemaskowało oszusta? 

Slade kazał aresztować Alvara Coles'a. Podpisy na czekach były zbyt  
podobne do siebie. Człowiek nigdy nie podpisuje się w sposób zupełnie  
identyczny. Prawdopodobnie podpisy zostały skopiowane i odrobione  
według jednego wzoru. 
Jedynie kapitan Coles, najbliższy przyjaciel Dolmana, mógł podszywać się  
pod jego nazwisko, a fakt, że wybierał się do Wenezueli - kraju, który nie  
wydaje przestępców państwom europejskim - utwierdził w podejrzeniach  
dyrektora banku. 

Odpowiedź 


