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Salasõnumite edastamine
Hea spioon ja tema kontaktisik oskavad salaja
sõnumeid vahetada. Võib-olla on neil vaja edasi anda
teavet vaenlase plaanide kohta (sedasorti sõnumid on
tavaliselt salakirjas). Võib-olla on neil aga vaja
salakohtumisi korraldada, hoiatada teisi ohu eest või
teatada hädajuhtumist.
Salasõnumeid ei tohiks kunagi vahetada avalikult.
Ohtlik on liiga tihti oma kontaktisikuga kohtuda või
mingeid pabereid vahetades kellelegi silma jääda. Pea
meeles: sa ei tea iial, kus vaenlane sind jälgida võib…
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1 Randevuu

See kunstigalerii on tegelikult koht,
kus spioonid randevuutavad
(kokkulepitult kohtuvad).

PSST
PLAAN

Nad teevad näo, et on tulnud pilte
vaatama – lootes vaenlast sedasi
eksitada.
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SÕNUM
RAAMATU
VAHEL

Kui nad kahtlustavad, et neid
jälgitakse, siis võtavad nad
kasutusele ettevaatusabinõu...
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...ja vahetavad sõnumeid salaja,
näitamata väljagi, et nad teineteist
tunnevad.

Head spioonid vahetavad sõnumeid nii salaja, et
vaenlase spioonid seda ei märka – ega pruugi isegi
kahtlustada, et nad teineteist tunnevad. Altpoolt leiad
mõne näite selle kohta, kuidas nad koos töötavad.
Spioonide ringi (kamp spioone, kes töötavad koos)
kokku pannes on hea mõte mitu niisugust plaani välja
mõelda ja lisaks leppida kokku kiirmärguanded
puhuks, kui plaanid peaksid ootamatult muutuma.
Tagantpoolt leiad vihjeid, kuidas seda teha.

1 Kirjakastimeetod
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SALASÕNUM
RAAMATU
VAHEL

See spioon ei kohtu kontaktisikuga
kunagi, küll aga käib ta tihti samas
raamatukogus, kus tema kontaktisikki.
.
1 Peidiku kasutamine

Raamatukoguhoidja on tegelikult
„kirjakast“ (isik, kes hoiab spioonide
sõnumeid). Tema annab sõnumi edasi.

2

SALASÕNUM
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Seegi spioon ei kohtu kontaktisikuga Spioonide keeles nimetatakse
kunagi. Ta jätab talle teated
sellist kohta peidikuks. Hiljem tuleb
kokkulepitud kohta.
kontaktisik ja võtab teate ära.
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Peidikute kasutamine
Sul peab olema mitu peidikut, juhuks kui vaenlane
ühe avastab. Lisaks vajad veel üht sellist paika, kuhu
jätta kontaktisikule märguanne, millist peidikut
kasutasid. Kõik need kohad peaksid jääma üksteisest
nii kaugele, et vaenlane neid korraga jälgida ei saaks.
1. ESIMENE PEIDIK
(TEEKÄÄNU KÕRVAL)

JÄRGNE SPIOONILE, ET
NÄHA, KUIDAS TA OMA
TEEKONDA PLANEERIB

4. MÄRGUKOHT
(SÕLMILINE PAEL
PÕÕSAOKSAL)

Peidiku valimine
Leia koht, kus saad hetkeks teiste silma alt ära kaduda nii, et see kellelegi
kahtlane ei tundu. Uuri ettevaatlikult, kuidas inimesed tulevad ja lähevad ning
mis päeva jooksul eri aegadel toimub. Lähene peidikule igast küljest, et välja
selgitada, millal ja kuidas möödujad sind märgata võivad. Kas näed neid tulemas?
Mida sa nende vältimiseks teha saad? Seejärel leia hea peidukoht. Ideid vaata
22. ja 23. leheküljelt.
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Sõnumit jättes plaani oma teekond niimoodi, et juhul
kui üks peidik tundub kahtlane, siis saad edasi teise
juurde minna. Võib juhtuda, et sind jälitatakse,
seepärast kõnni aeglaselt ning vahetevahel peatu, et
lilli ja linde imetleda. Märgukoha juurde mine
viimasena ja jäta sinna märk, mis annab mõista,
millises peidikus on teade.

2. TEINE PEIDIK
(ÕÕNES PUUTÜVI)

3. KOLMAS
PEIDIK

Märgukoha kasutamine
Lepi kontaktisikuga kokku paar lihtsat märki, mille märgukohta jätmisega
annad teada, millist peidikut kasutasid. Selleks võib olla kriidijälg või kindla
koodiga tuletikk. 14.–15. leheküljelt leiad märke, mida vaenlane ei pruugi silmata.
Enne sõnumi peidikust ära võtmist peab kontaktisik märgukohast märgi
eemaldama. Et teada saada, kas kontaktisik on sinu sõnumi kätte saanud, piisab
sul vaid märgukohast mööda jalutada ja vaadata, kas sinu jäetud teade on alles.
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Ohtude park
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Kõik siin nähtavad spioonid plaanivad oma peidikusse (seda tähistab täheke)
sõnumi jätta. Mõni neist on koha halvasti valinud ja võib ohus olla. Kas sina
oleksid sama vea teinud? Püüa ohtlikud kohad ise üles leida – siis aga keera lehte
ja kontrolli, mida sa märkasid.
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Ohtude pargi mõistatuse
lahendus
Ohtlikud kohad on need.
A 	 Siin on spioon hästi varjatud – aga samamoodi on
varjatud ka see, kes teda jälitab. Käänakuid on nii
palju, et spioonil ei ole võimalik kindlaks teha, kas
tema lähedal on keegi.
B 	 Sirgelt kahele poole ulatuv rada tähendab seda, et
spiooni on võimalik juba kaugelt märgata. Kui
keegi on tulemas, siis peab ta kahtlustäratavalt
kaua ootama, enne kui üksi jääb.
C  Peateelt sellisele rajale lipsamine, mis kuhugi ei
vii, tekitab kahtlust…
D …eriti kui seda teha pidevalt.
E  See spioon ei või iial teada, kas teda majast
parajasti ei jälgita. Mõni tegelane vaenlase leerist
võib seista pimedas toas paar sammu aknast
eemal ja jälgida iga tema liigutust.
Need on aga head peidikud.
1 	 Spioon saab kähku kõik läheduses paiknevad
teerajad üle vaadata ja kaarjas hekk varjab teda
isegi lähedalolijate eest. Veidikeseks ootama
sunnituna saab ta alati teha näo, et imetleb kuju.
2 	 Ka see spioon on hästi varjatud ja tal on lihtne
enne tegutsemist kõik lähenemisteed üle vaadata.
Tiik on passimiseks hea vabandus.
3 	 Kui spioon tuleb mööda peateed (see, mis kuju
juurde viib) ja poolringikujulise rajalõigu läbi
jalutab, saab ta kogu ümbruskonnale pilgu peale
visata.
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OHTLIKUD PEIDIKUD
A
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HEAD PEIDIKUD
4 	 Heaks peidikuks võiks olla ükskõik milline koht
selle müüri ääres. Mõlemast otsast näeb spioon
kaugele – ja saab kiiresti peitu lipsata. Kuid enne
tegutsema hakkamist peaks ta terve müüriäärse
tee läbi jalutama ja rajad üle kontrollima.
5 	Ka selle teeraja mõlemas otsas on hea
jälgimiskoht. Sealt näeb spioon juba kaugelt tulija
ära ning loodetavasti jääb talle piisavalt aega, et
sõnum ära peita, enne kui tulija kohale jõuab.
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