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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.

BRUNO BUCHTELSON
– najlepší pekár v Riečanoch. Veľký a okrúhly, presne ako jeho žemle.

HUBERT  
HRABLESON

– sedliak z Bergslandského statku. 

Výnimočný chlapík.

KAPITÁN  
THORVALDSEN 
– policajný vyšetrovateľ, ktorý sa 

najlepšie cíti vo svojej kancelárii.
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Prvá kapitola

NIECO JE VO VZDUCHU

„Vieš ty, čo sme?“ spýtala sa Tiril.
„Hladní?“ opáčil Oliver.
Osmo zavrtel chvostom a zabrechal na znak 

súhlasu.
Ležali vo vysokej tráve pod najúrodnejšou 

višňou v celých Riečanoch. Len niekoľkým 
lúčom slnka sa podarilo preniknúť cez konáre 
do záhrady.
„Nežartuj,“ zahriakla ho Tiril a podoprela sa 

na lakti. „Sme nezamestnaní.“
Oliver odtrhol steblo trávy a začal ho 

prežúvať.



„Mne sa to páči,“ vyhlásil. „Veď sú letné 
prázdniny.“
„Sme detektívi,“ pripomenula mu Tiril.
„Ale veď nemôžeme za to, že sa nič nedeje.“
Tiril vstala.
„Nemôžeme sa tu len tak povaľovať,“ povedala 

a zamierila k stolíku na terase. 



„Ak neprídu prípady k nám, musíme ísť my  
k prípadom.“
Oliver si sadol.
„Čo chceš spraviť?“
Tiril vzala noviny, čo ležali na stole,  

a zalistovala v nich.
„Tu je niečo,“ povedala.
„V piatok ukradli z Larsenovho cukrovaru 

dodávku.“
Zamávala Oliverovi novinami 

pred očami. 
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Bola v nich fotka fabriky v susednom meste.
„Z Larsenovho cukrovaru?“ zalapal po 

dychu Oliver. „To nie je dobré. Čo ak sa minú 
v obchode sladkosti a nebudú môcť doplniť 
zásoby?“
Opäť sa natiahol do trávy. Osmo mu strčil do 

ucha mokrý jazyk a začal ho oblizovať. 
„Ale no tak, prestaň!“
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„Presne tak, prestaň!“ povedala mu Tiril 
a odhodila noviny nabok. „Musíme niečo 
robiť.“ 
Oliver odsunul psa nabok.
„Možno by sme mali začať niečím, čo je 

trochu bližšie,“ navrhol a vstal. „Tu, v meste,“ 
dodal.
Zvážnel. Čosi nesedelo. Cítil to odvtedy, 

ako ráno vstal. Čosi bolo vo vzduchu, ale 
nedokázal presne povedať, čo to je.
„Myslím si, že sa mýliš,“ vyhlásil Oliver. 

„Niečo je vo vzduchu.“
V tom okamihu, ako to vyslovil, pochopil, čo 

to je.
„Vo vzduchu,“ zopakoval to. „Čosi je vo 

vzduchu, či vlastne nie je. Žemle a koláče.“
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