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zagonetka

Čovek je nepomično ležao na podu, 
usred srče. Zidovi i sve oko njega bili su 
isprskani nečim crvenim.

Težak slučaj



rešenje

Lopov je hteo da opljačka prodavnicu i 
odlučio je da uđe u nju kroz krovni prozor. 
Dok je ulazio, izgubio je ravnotežu i pao na 
policu s kečapom. 

Kad je prodavac sledećeg jutra došao na 
posao, ugledao je na podu prodavnice lopova 
umazanog kečapom. Lopov je pri padu 
slomio nogu. Dok je bezuspešno pokušavao 
da se dočepa prozora, od iscrpljenosti je 
jednostavno zaspao…

Težak slučaj



zagonetka

Trebalo je još samo malo da inspektor 
Kaj uhvati lopova, ali je juvelirka Julija 
napravila jedan korak i već trenutak 
kasnije – nije je bilo!

Korak unapred 



rešenje

Juvelirka Julija je u poslednjem trenutku 
uskočila u lift na poslednjem spratu solitera. 
Vrata su se zatvorila i ona je nestala! 

Kad je inspektor Kaj, jedva dišući, konačno 
strčao niz stepenice, Julija već odavno nije 
bila tu. 

Korak unapred 



zagonetka

Kad je izašlo sunce, zauvek je nestao 
čovek koji je dan ranije stajao ispred kuće 
i zurio u nju. Ostali su samo njegov šešir  
i šal, a nešto je bilo ukradeno. 

Kao da ga je zemlja progutala



rešenje

Sara i Marko su napravili Sneška Belića. 
Međutim, bilo je previše toplo i njihovo malo 
umetničko delo polako je počelo da se topi. 
Kad su deca sutradan pogledala kroz prozor, 
videla su da na zemlji leže šešir i šal Sneška 
Belića, a šargarepu koja mu je služila kao nos 
u toku noći ukrala je neka mačka. 

Kao da ga je zemlja progutala





SAMO ZA ONE KOJI SE NE PLAŠE!

Strašne priče vas odvode u misteriozni 
svet detektiva, špijuna i tajnih agenata.
Srešćete spretne džeparoše, pohlepne 
prevarante i prepredene kradljivce. 

Ovde ćete naći 50 zamršenih 
kriminalističkih slučajeva – pokušajte  
da ih rešite i pokažite svoju oštroumnost!

Rešite zagonetke postavljajući pitanja, 
pogađajući i razmišljajući. Uspećete!
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strašne priče
50 zamršenih kriminalističkih 
priča za oštroumne

Papir od drveta 
iz održivih šuma
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