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CĂPITANULUI

KROGH
În CAUTAREA

EDITURA P
ARALE

LA
 45



Acceptăm orice cazuri, 

fie ele misiuni captivante 

sau operațiuni periculoase.

Ți-ai pierdut pisica 

sau ți s-a furat portmoneul?

Noi te putem ajuta. 

A i încredere
în noi!

Misterele sunt 

specialitatea noastră.

Strada Brutăriei 2, Elvestad
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Nume: Opti

Porecla: -

Domiciliu: Elvestad

.....................
.....................

......

CÂINE DE VÂN
ĂTOARE

ID: 2007637
N U  P O A T E  S E M N A

Nume: Oliver Tangstad
Porecla: Corbul
Domiciliu: Elvestad
................................................

DETECTIV PARTICULAR

ID: 2007636
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2007637

Corbul
Domiciliu: Elvesta
......................................ID: 2007636

ID: 2

.

Nume: Tiril Olsen

Porecla: Șoimul

Domiciliu: Elvestad

................................................

DETECTIV PARTICULAR

ID: 2007635 Tiril Olsen
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BIROUL DE INVESTIGAT, II Nr. BIROUL DE INVESTIGATBIROUL DE INVESTIGAT,, II NII Nrr..

CAZUL NR. 201: COMOARA CĂPITANULUI KROGH
aceasta poveste necesita atent, ie sporita. 

pe fiecare pagina exista câte o misiune 

de detectiv. indiciile se gasesc ascunse 

în text s, i în imagini. daca misterul se 
dovedes, te a fi prea dificil, gases, ti 
raspunsul pe pagina urmatoare.
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VIZITĂ

Biroul se umplu dintr-odată de mirosul unui parfum dulce. 

Doamna care luă loc pe scaunul rezervat clienților părea foarte 

agitată. 

— Numele meu este Marthe Krogh, explică ea. Am vorbit la 

telefon. 

Tiril și Oliver știau despre cine e vorba. Doamna era stră-stră-

nepoata lui Conrad Krogh, binecunoscutul căpitan al piraților. 

— Am fost jefuită, continuă doamna aflată de cealaltă parte 

a biroului. 

— Ce vi s-a furat? întrebă Tiril.EDITURA P
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microfon ascuns

harta

avizier
cu decupaje ce 
înfățișau cazuri reale

reclama
decupaje ale cazurilor vechi 
rezolvate, care-i puteau recomanda

BIROUL

— Nimic, răspunse doamna Krogh.

Tiril își încreți nasul. 

— Vreți să spuneți că hoții nu au furat nimic? întrebă ea. 

— Întocmai. De aceea totul este atât de misterios, încuvi-

ință doamna Krogh. Nu au furat nimic, au lăsat doar o 

floare pe măsuța din sufragerie.

CĂUTATĂ
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scaunul client, ilor 
puțin cam tare, pentru ca vizitatorilor 
să nu le dea prin cap să stea foarte mult

camera video
pentru a putea urmări 
ce se petrece în fața ușii 
biroului

tabla

oglinda

c

glinda

altimetru
pentru a observa ușor 
înălțimea unei persoane 
care intră în birou

dulap cu arhive
conține informații legate 
de toate cazurile rezolvate

Tiril îl privi pe Oliver. Doamna Krogh avea dreptate. 

Cazul era foarte misterios, dar până la urmă cazurile 

misterioase erau specialitatea lor. 

Opti își ridică botul și începu să se agite. 

Biroul de Investigații nr. 2 avea o nouă misiune.

tot, i detectivii au nevoie de un birou. as, a arata biroul lui tiril s, i oliver.

vino sa 
rezolvam 
împreuna
misterul!
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