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Kuriteo kirjeldus. Esmalt oli kurjategija püüdnud ebaõnnestunult majja siseneda eesukse 

kaudu: lukuaugust leiti murdunud muukimistraadi jupp. Seejärel on lahti muugitud elutoa 

aken ja sealtkaudu majja sisenetud. Elutoast on kadunud professorile kuulunud kuldehted, 

mis ta oli pärinud oma tädilt, proua Kulla Goldmanilt. Professor Vetikas on ümbruskonnas 
tuntud oma erakliku eluviisi poolest ning tema usaldamatus kindlustusseltside vastu on 

legendaarne, seepärast hoidis ta oma varandust väikeses puidust kirstus, mis oli avatuna 

asetatud suurde, kinnisesse akvaariumisse. Kurjategijale pidid nii professori ekstsentrilisus 

kui ka huvi vee-elustiku vastu teada olema. Akvaariumi küljeklaas oli klaasinoaga katki 

lõigatud, ujutades veega üle põranda ja tekitades nii täiendavat kahju. Elutoa laual lebanud 

märkmikulehelt leiti vigane teade: “VÕMMID ON TROPPID!”  
 

Tunnistajad. Varguseööl viibis professor rahvusvahelisel ökoloogiakonverentsil Tallinnas – 

nähtavasti oli see asjaolu kurjategijale teada. Siiski leidis politsei ühe kasuliku tunnistaja, 

naabertalus elava proua Agaate Muldre. Nimelt ärkas kerge unega vanaproua samal ööl 

professor Vetika maja ees ootamatult süttinud õuevalgusti peale. Lambi valgel nägi ta 

professori aiaväravast väljumas ja kiirel sammul lahkumas kahtlast räsitud rõivaste ja punnis 

kilekotiga meeskodanikku. Seoses nähtuga meenus talle ka asjaolu, et sarnane isik oli paaril 

korral varemgi professori maja ümber luusinud.  Tarmukas vanaproua astus õue, et asja 

selgitada. Julgestuseks oli tal kaasas koer Murka, kelle vali haukumine ehmatas meest ning 

too kadus kiiresti öhe. Proua Agaate aga teavitas juhtunust viivitamatult politseid.  

 
Peamised kahtlusalused. Tunnistaja kirjelduse põhjal mõistis juhtumit uuriv inspektor 

Jaagup Soni kohe, et kurjategijat ei tule kaugelt otsida. Samas vallas elavad identsed 

kolmikud Vodik, Uhlik ja Kyslik (18 a) võeti kiiresti vahi alla. Kõik kolm noormeest on 

lõpetamata põhiharidusega ja spetsialiseerunud murdvargustele. Vennad on välimuselt 

peaaegu eristamatud (välja arvatud paar armi ja sünnimärki) ning ka rõivastuvad sarnaselt.  
Varem on nad karistusest pääsemiseks politseid segadusse püüdnud ajada, selleks üksteisele 
alibid välja mõelnud ja kahtlust kolme vahel hajutanud. Nii ei ole politsei seni suutnud 

veenvalt tõestada ühegi venna süüd mõne kindla varguse toimepanekul. Seega viibib kogu 

perekond jätkuvalt vabaduses ja sunnib ümbruskonna rahvast oma vara pärast hirmu 

tundma. „Kui õnnestuks üks poistest trellide taha saata, võib see mul aidata ka ülejäänud 

kaks vahele võtta või siis vähemalt veidi hirmutada,“  mõtles inspektor. Tarvis oli kiiresti leida 

ka professor Vetika varastatud kuldehted, mida põhjalikud läbiotsimised kahtlusaluste ühises 

kodus paraku päevavalgele ei toonud. Sellest järeldas inspektor, et kurjategija oli kuldehted 

tabamise hirmus kohemaid ära peitnud.  

 

Juurdlus. Inspektor Soni teadis, et kohtu veenmiseks tuleb leida võimalikult  palju 

süütõendeid, mis osutaksid selgelt ühele vendadest. Tema juhitavas kriminalistikalaboris 

oled praktikakoha leidnud ka Sina. Kas oskad oma nutikusega abistada inspektorit kogutud 

tõendite analüüsimisel ning suudad segasele juhtumile valgust heita? 


