Dit is een kaart van de woestijn vlakbij
Amargosa (Amerika). Hier zijn 3 vliegtuigen
verdwenen. Hoe? Gestolen? Neergestort?
Dat is een groot raadsel. Nog niemand heeft het mysterie opgelost.

Foto’s: NOI92, Nationaal Opsporings Instituut 92

Misschien is deze code te
kraken met de codekraker op
www.noi92.nl

We weten niet wat je
hiermee zou kunnen
ontdekken…

Ik heb op het platform in
Amargosa Valley iemand betrapt,
die wegrende. De bende hield zich
schuil naast het platform
bij de containers! Ik heb spullen gevonden…
Ik weet niet of het om 1 verdachte gaat
of dat meer bendeleden elkaar
hebben afgelost!

De vingerafdruk
kun je opzoeken in de
database op www.noi92.nl

Wat is de bende van plan? Wanneer en waarom gaan ze de helikopter
stelen? Met behulp van jouw ontdekkingen, kunnen de Spyctives van
NOI92 bij de bende infiltreren. Op 22 april start de UnderCover Missie.
Jij kunt ook helpen met het oprollen van de bende.
WAT MOET JE DOEN?
■ 6 Weken lang ben jij Spyctive voor
NOI92
■ Je krijgt een dossier met aanwijzingen toegestuurd
■ Je werkt samen met een spion in

■
■
■

het veld: jouw Field Officer
Samen met een Field Officer leg je
contact met de bende
Jij dringt de bende binnen via emails en post
Je Field Officer infiltreert echt in de

❏ Onderzoek het
bewijsmateriaal
❏ Volg alle
aanwijzingen
❏ Maak
aantekeningen
❏ Mail je ontdekkingen
naar:
amargosa@noi92.nl
❏ Schrijf je in voor de
UnderCover Missie

Heb jij de namen van de bende of de leden ontdekt? Of
heb jij iets anders opgemerkt dat belangrijk zou kunnen zijn?
Mail dat dan zo snel mogelijk naar NOI92: armagosa@noi92.nl

■

Hier heeft de ve
rda
waarschijnlijk ge chte
zeten

42

Een flesje water met
een duidelijke
vingerafdruk.

Heeft dit misschien
iets te maken met de
andere code?
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hoe durf
je te zeggen
dat ik een
gaatje in mijn
hoofd heb?

er ligt
zaagsel op je
schouder.

Hmm, een moeilijk stuk
bewijsmateriaal…

■

bende
Samen verzamelen jullie het bewijs
en ontrafelen jullie het mysterie
Dit gebeurt natuurlijk in het grootste geheim, anders komt je Field
Officer in gevaar…

Voor de UnderCover Missie rekent
NOI92 ¤ 19,95 aan administratie en
dossierkosten*. Je werkt 6 weken lang
als UnderCover Spyctive. Je hoeft hiervoor niet op reis en het is prima te
combineren met school en andere activiteiten of hobby’s. Beleef het avontuur van je leven!

INSCHRIJVEN
Vond jij de Amargosa-missie helemaal * De Amargosa-missie in Jetix Magazine is gratis. Voor het
geweldig? En denk jij 6 weken lang in vervolg, de UnderCover Missie, betaal je ¤ 19,95. De admien dossierkosten kun je betalen met je Wallie
je rol te kunnen blijven zonder ontdekt nistratie
Card
te worden? Schrijf je dan in voor het
vervolg van de Amargosa-missie: de
Tip: Zoek de schuin gedrukte woorden
UnderCover Missie via www.noi92.nl
op in de Bibliotheek op www.noi92.nl
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