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Nekoč sta živela Tipko in Tapko. Bila sta detektiva, ki 

sta rešila vsak primer.  

Nekega dne sta dobila sporočilo, da je v čarovniški 

stavbi, kjer so čarovniki izvajali čarovniške točke, 

izginil kovček. Ampak ta kovček, ni bil samo navaden 

kovček, bil je čarobni kovček. Z njim si se lahko 

teleportiral kamorkoli si želel.  

Tipko in Tapko sta takoj odšla v čarovniško stavbo in 

sta stekla po stopnicah v sedmo nadstropje, kjer ju je 

čakal Jože, ki jima je poslal sporočilo, da je izginil 

njegov čarobni kovček. Takoj sta Jožeta vprašala kdaj 

je kovček izginil. Jože je rekel, da ga je pustil v sobi, ko 

so vsi čarovniki končali svoje delo in šli domov spat. 

Zjutraj kovčka ni bilo več.  

Tipko je vprašal Jožeta ali je zaklenil vrata sobe. Jože je 

odgovoril, da jih je, potem pa je Tapko vprašal: »Kdo je ostal 

ponoči, ko si šel spat?« Jože je rekel, da so ostali: čistilka Ana, 

hišnik Pavle in čarovnik Niko, ki je vadil za najbolj pomemben 

nastop v njegovem čarovniškem življenju.  

Tipko in Tapko sta se zahvalila Jožetu za odgovore in takoj 

poiskala čistilko Ano, saj ima ključe od vseh sob v čarovniški 

stavbi. Vprašala sta jo ali jo zanima čarobni kovček in ali bi si ga 

želela. Čistilka je rekla: »Ne, saj ne vem niti kako deluje in me niti 

ne zanima.« Potem sta Tipko in Tapko šla do hišnika. Na poti do 

hišnika sta se pogovarjala ali bi bila lahko čistilka kriva ali ne, saj 

bi lahko odklenila sobo, kjer je bil kovček, ker ima ključ te sobe.  

 

Ko sta prišla k hišniku sta ga vprašala ali ga zanima čarobni 

kovček. Hišnik je rekel, da se mu zelo mudi. Potem ga je 

Tipko vprašal: »A vas ne zanima kako deluje kovček?« Hišnika 

pa je le zanimalo kako deluje ampak je rekel naj pohiti, ker se 

mu mudi na letalo in mora še kupiti kovček ter ne želi 

zamuditi. Tipko je rekel: »Saj lahko počakate še kakšno 

minuto, da vam povem kako deluje ta kovček. Torej s tem 

kovčkom se lahko teleprtirate kamorkoli.«  Hišnik je odvrnil: 

»Kar zanimivo, ampak zdaj pa grem, če ne bom res zamudil 

letalo.« Ko je hišnik odšel, sta Tipko in Tapko začela sumiti, 

da je hišnik Pavle kriv, saj se bi lahko s kovčkom teleportiral 

na dopust in sploh ne bi zamudil letala in še rekel je, da mora 

kupiti kovček za na letalo.  



Tipko in Tapko sta odšla k čarovniku Niku. Ko ju je čarovnik 

Niko zagledal se je začel potiti, saj sta detektiva, ki iščeta 

čarobni kovček. Tipkotu in Tapkotu se je zdelo sumljivo, da 

se je začel tako potiti ampak sta takoj pomislila, da ima 

mogoče tremo ped nastopom. Poleg tega se je tudi hišnik 

potil, ampak zakaj? Tega še vedno nista razvozlala.  

Rekla sta si, da raje ne bosta govorila s čarovnikom Nikom, 

saj ima preveč treme, zato sta šla k čistilki si sposoditi 

ključe od Nikove čarobne sobe. Preiskala sta jo ampak 

nista našla ničesar, dokler se ni Tapko spomnil, da sta v 

čarobni sobi zato je lahko kovček skrit v čarobnem kotičku. 

Tapko je rekel Tipkotu naj povleče eno knjigo iz knjižne 

omare in takrat se je omara začela obračati in naenkrat sta 

zagledala čaroben kovček. Čarovnik Niko je medtem slišal, 

da sta si detektiva izposodila ključe njegove sobe in rekel 

»ojoj«, medtem pa hitro stekel v njegovo sobo.  

 

Ko je vstopil v sobo je Tapkotu izvlekel čarobni kovček iz rok 

in hotel pobegniti, a naenkrat se je pred njim prikazal Jože in 

rekel: »Mislim, da je ta kovček moj!« Takoj, ko je Niko videl 

še policaje, ki so medtem prišli za Jožetom, mu je predal 

kovček. Policaji so ga aretirali. Jože se je zahvalil Tipkotu in 

Tapkotu, da sta našla kovček in da sta rešila primer 

pogrešanega kovčka. Tipko je rekel: »Ampak nisva razvozlala 

zakaj se je hišnik potil?« »Aha, že vem,« je vzkliknil Tapko in 

rekel, »zato, ker se mu je mudilo na letalo in bi ga res lahko 

zamudil.« Vsi so se nasmehnili in primera je bilo KONEC.  

 

 


