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1. del

Skrivno življenje 
Tinke detektivke
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Podatki:

Izdelaj še ti svojo osebno izkaznico!
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1. poglavje
Začetek detektivskega življenja

dločila sem se početi nekaj res imenitnega.

Najprej sem to seveda povedala Neži, svoji najboljši prija-
teljici, ko sva nekega avgustovskega dne – bilo je že proti 
večeru in pikali so naju komarji – srkali limonado na vrtu 
pri njej doma.

»Takole razmišljam, Neža. Dnevi hitijo in treba se bo lotiti 
česa pametnega.«

»Pametnega? Zagotovo imaš kaj konkretnega v mislih!«

»Res je. Ukvarjati se bom začela s kriminalom!«

Nežo je kar privzdignilo, zato sem pohitela z natančnejšim 
pojasnilom: »No, ne ravno s kriminalom, ampak s kriminal-
ci. Razreševala bom uganke, kdo je kaj ukradel, uničil, koga 
umoril, in vse, kar smrdi po nečednih poslih.«

Seveda sem, kot se za bodočo detektivko spodobi, pri tem 
močno opazovala, kaj se bo narisalo na Nežinem obrazu. 
In – bingo! – moji najboljši prijateljici so se od razburjenja 
in navdušenja kar zasvetile oči. Evo, pa že imam sodelavko! 
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Boljše pomočnice si niti ne morem predstavljati! Neža je 
namreč strašansko pametna in bo mislila namesto mene, 
jaz pa bom hodila in raziskovala namesto nje. Aja, nisem 
vam povedala. Neža ne more hoditi, ampak sedi vedno v 
svojem vozičku in jo včasih tudi jaz vozim okrog. Ko bom 
jaz naokrog poizvedovala in opazovala, bo Neža tuhtala re-
šitve, če česa ne bom znala sama rešiti ali pa kar tako, ker 
človek pač mora početi kaj pametnega.

Poleti sem gledala kriminalne filme. V vseh nastopajo debe-
li plešasti in sitni strici, ki jim že na brkih piše, da so detek-
tivi. Mene pa ne bodo prepoznali, saj nihče ne bo pomislil, 
da bi bila desetletna punca lahko detektiv, no ja, detektivka. 
Pisala bom skrivni kriminalni dnevnik. Ime mi bo Aleksija 
in podpisovala se bom Aleks, da ne bodo vedeli, ali sem fant 
ali dekle. Tega ne bom nikomur povedala, samo Neži.

Ne spomnim se sicer, da bi se v našem mestu zgodilo kaj 
kriminalnega, ampak doslej nisem bila detektivka in nisem 
raziskovala. Verjetno se je. Ampak zdaj bom pozorna in nič 
ne bo ušlo mojemu ostremu detektivskemu očesu in bud-
nemu ušesu. Kako, da sem prišla na to idejo? Poleti sem 
bila na skavtskem taboru in razdelili smo se v skupine. Naši 
skupini je bilo ime Vitezi. Dogovorili smo se, da bomo vitezi 
še naprej, čez leto dni pa si bomo povedali, kaj smo dobrega 
naredili. Kdo je dandanes boljši vitez od detektivov?

Škoda, da sem se tega spomnila šele zdaj, ko se je šola že 
začela. Ali pa se zdaj začne tudi kriminal, ker so bile doslej 
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počitnice tudi za kriminalce. Kdo ve, kje vse so kriminalci 
čofotali in se namakali čez poletje ter tuhtali svoje kriminal-
ne načrte. In bodo zdaj kar butnili na plano od vsepovsod.

Zdaj šele se začne tisto pravo življenje. Končno spet prija-
telji! Med počitnicami so vsi nekam izginili, da sem morala 
biti stalno samo z Julijo, ki se neprestano gleda v ogledalu 
in se preoblači (jaz že ne bom taka, ko bom stara 13 let!), in 
z Ivano, ki je petstokrat pregledala svojo novo šolsko torbi-
co (jaz že nisem bila taka, ko sem bila stara 6 let!). Ob tako 
neuporabnih sestrah ni bilo nič čudnega, da si je ati mene 
izbral za pomočnico, da sva poleti postavila hišico na dre-
vesu ob robu dvorišča. Tako da je hiša PRAKTIČNO moja! 
To je res nekaj najboljšega, saj bom od tam raziskovala kri-
minal. Žal mi je le, ker se Neža ne more povzpeti do nje. 
Ampak ji bom o vsem poročala, da bo tudi ona na tekočem 
s kriminalom.

Za začetek sem si pripravila vse potrebno. Imam kapo s šil-
tom, da si bom lase zvezala v čop in si jo nataknila, da me 
tako nihče ne bo prepoznal. Včasih bom imela tudi spušče-
ne lase, da bom zmedla kriminalce s svojo IDENTITETO. 
Imam tudi sončna očala, ampak modre barve, ker imajo 
drugi detektivi črne, zato takoj veš, kdo je detektiv, mene 
pa ne bo nihče »pogruntal«. In zvezek, na katerem piše Ale-
ksija, ne Tinka Skalar, kot na šolskih zvezkih, se razume. 
Tudi zvezek je nekaj posebnega, ker je na spiralo in ima 
trde platnice, da bom lahko pisala na kolenih, ko bom v 
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hiški na drevesu ali celo na kolesu ali v parku. Vanj si bom 
zapisovala domneve, ko bom prišla do kakšne nerešene 
uganke. In potem poročila o rešenih detektivskih podvigih.

Vse troje – kapo, očala in zvezek namreč – sem si kupila 
sama, ker varčujem. Ko bom razre-

ševala kriminalne primere, mi 
bodo ljudje to najverjetne-
je plačevali, a bom varče-
vala tudi takrat. Ker bom 

torej postala bogata, bom 
skrbela za otroke, ki so ubogi, 
in za take, ki ne morejo hoditi. 
Vse bom peljala na morje.

Aja, pozabila sem povedati, 
da imam še enega pomočni-

ka. To je naš Ris. Je sicer 
labradorec, ne ris, 

ampak ko smo ga 
dobili, 
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sem bila še premajhna, da bi mu dala pametno ime. Če se 
ne motim, ga je tako poimenovala Julija. Od nje tudi ni mo-
goče pričakovati kaj drugega, taka pač je.

Moje življenje postaja razburljivo. Peti razred! Hiška na 
drevesu! Začetek detektivskega življenja! In skrivno življe-
nje Tinke detektivke!
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Če boš tudi ti detektiv, napiši, katere 
pripomočke potrebuješ pri svojem delu:

1.

2.

3.

4.

5.



13

2. poglavje
Sumljiva znamenja pri Kolarjevih

ako, zdaj je čas, da se lotim detektivskega dela. Z Risom sva 
šla na zelo resen obhod, da vidiva, če je v naši sicer miro-
ljubni soseski kje kaj sumljivega. V mojem zvezku na spira-
lo je nastal tale spisek:
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Veliko dela imam, če hočem vse natančno raziskati. Ne bo-
jim se nobene težke naloge, saj se lahko vedno obrnem na 
Nežo. Da ne govorimo o pomočniku Risu. Kot vidite, se je 
že izkazal.

Čeprav je moje detektivsko življenje skrivno, je moj dedi, ki 
je strašno brihten, takoj pogruntal, da imam nekaj za bre-
gom. Tale dedi me preveč pozna! Pogledal mi je srepo v oči 
in rekel: »Punca, ti nekaj tuhtaš!«

Kaj sem hotela! Midva sva sicer prijatelja že od vedno. Tako 
sem se mu zaupala in v trenutku se je navdušil nad mojim 
novim delom. Odprl je predal s svojimi lovskimi pripomoč-
ki in – privlekel na plano pravi pravcati daljnogled.

»Na,« je rekel, »za detektivsko službo ga nujno potrebuješ.« 
Kar skočila sem mu okrog vratu od veselja! Kakšna sreča je 
imeti tako brihtnega dedija! Morda bo tudi on kdaj moj po-
močnik. Potem sem nekoliko globlje razmislila in ugotovi-
la, da je morda tudi on sam nekoč bil detektiv in je zato imel 
daljnogled. Najbrž me je zato tudi tako hitro pogruntal.

Zdaj vsak prost trenutek preživljam v svoji hišici na dreve-
su. In za sabo imam že prvi detektivski podvig! Zagotovo 
vas zanima. Tako je bilo.

Ste opazili, da 2. točke nismo nič komentirali? To je bil 
moj prvi DETEKTIVSKI PODVIG. Tisto pri Kolarjevih 
namreč sploh ni bilo tako nedolžno. Kajti prav kmalu sem 
ugotovila, da se tam dogaja nekaj hudo groznega. Ko se je 




