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TIRIL
– pravdepodobne najdrsnejšie dievča v Riečanoch. Nebojí sa konať, keď všetci ostatní váhajú. Vynaliezavá, športový typ, vie, kde hľadať informácie.

OLIVER
– bystrý detektív, len čo je 

pravda. Vidí, čo iní nevidia. Rád 

si zaje. Hĺbavý typ. Technicky 

zameraný. Pohotový, má rád 

dobrodružstvo.

OSMO
– pravý stopovací pes, má nos  na záhady.



TIRILINA MAMA

– trpezlivá a ochotná ako málokto, 

navyše varí najchutnejšie kakao na 

svete.

STRÝKO FRED
– pracoval na polícii a vie toho veľa o vyšetrovaní zločinov. Založil si prvú detektívnu kanceláriu v meste  a pracuje ako súkromný vyšetrovateľ.

DEDKO OSKAR

– precestoval kus sveta, kde toho 

veľa videl a zažil. Jeho dom je plný 

vecí, ktoré zbiera.
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Prvá kapitola

JAMY 

„Budem doma prvý!“

Oliver šliapal do pedálov tak rýchlo, ako len 
vládal. Opieral sa do nich a vietor mu vháňal 
slzy do očí. Bok po boku s Tiril uháňal po 
štrkom vysypanej cestičke. Jeho kamarátke viali 
vlasy za helmou ako dlhá svetlohnedá zástava. 
Osmo bežal v mračnách zvíreného prachu za 
nimi.
Odbočili a zamierili po cestičke k Lúke. 

Bola trochu hrboľatá. Uprostred kopca Tiril 
spomalila, aby sa Oliver mohol popri nej 
prešmyknúť.
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V lete rástla na Lúke po oboch stranách skratky 
vysoká tráva. Deti míňali trsy margarétok 
a púpav a v nose ich šteklila ich vôňa.
Bum!
Náhle Oliver preletel ponad riadidlá, zaplachtil 

povetrím a pristál na hŕstke ďateliny. Tiril 
prudko zabrzdila a len tak-tak sa jej podarilo 
nevraziť do jeho bicykla, ktorý ostal ležať na 
širokej cestičke. Oliver si sadol. Škrabance na 
rukách a kolene mu krvácali. 
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Nad hlavou mu zatrepotal krídlami motýľ. 
Predné koleso na jeho bicykli vyzeralo ako 
osmička. 
„Čo sa stalo?“ spýtala sa Tiril. Bola červená  

v tvári a po čele jej stekali kvapôčky potu.
„Neviem,“ odvetil Oliver a odsunul rukou 

Osma, ktorý mu chcel oblízať tvár. Potom vstal 
a pristúpil k bicyklu.
Predným kolesom zapadol priamo do veľkej 

jamy. 
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Ktosi ju vykopal uprostred cestičky.
Bola takmer meter široká a meter hlboká. 

Vedľa nej ležala kôpka hliny. 
Všimol si ju, keď sa k nej blížil, ale to už bolo 

neskoro. Nestihol zabrzdiť ani ju obísť.
„To mohlo byť naozaj nebezpečné,“ vyhlásila 

Tiril a začala nohou zhŕňať zem naspäť do 
jamy.
„Tamto je ešte jedna,“ ukázal Oliver prstom 

na cestičku. „A ešte jedna.“
Mal pravdu. Niekto vykopal na cestičke tri 

jamy. Boli zoradené jedna za druhou. Osmo 
pribehol k najbližšej a zavetril. „A pozri 
tu!“ vyhŕkla Tiril a vykročila na lúku. „Tu sú 
ďalšie.“
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Spolu narátali šesť veľkých jám. Niekto 
ich vykopal v rovnakej vzdialenosti od seba 
a z výšky by vyzerali ako šesť bodiek na kocke.
„Včera tu neboli,“ povedal Oliver. 

„Premýšľam, kto to mohol spraviť.“
Tiril sa poobzerala. Práve sa chystala otvoriť 

ústa, že čosi povie, no opäť ich zatvorila. 
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