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Pripravljam knjigo o tajnopisu, ki ga je uporabljala UDBA. Gre za kemična sredstva, priročna
sredstva, uporabo klasičnih tablet za tajnopis in podobno. Želel si bi sodelovanja s študenti, da
knjigo naredimo skupaj. Podlaga je priročnik, ki ga je UDBA uporabljala za šolanje sodelavcev
UDBE, ki so preko različnih načinov tajnopisa pošiljali svoja sporočila.
PRIMER:
Sestava tajne tekočine za pisanje teksta:

1 tableta zdravila „Aminopyrin“ (proizvaja Hemofrom-Vršac), ki se uporablja proti bolečinam,
temperaturi se raztopi v 0,5 litra ali 35 jedilnih žlic vode.

Napišemo tajni tekst, poparimo, prešamo – stisnemo in pregledati zaradi možnih sledi tajnega
pisanja. Legalni viden tekst pišemo z navadnim kemičnim svinčnikom ali z penkalom z druge
strani kot je tajni tekst.

Tajni tekst razvijemo z tamponom namočenim v odgovarjajočo tekočino za razvijanje –
ožamemo. Mažemo preko tajnega teksta, zelo pazljivo, narahlo. Pojavi se plavi tajni tekst, ki jih
lahko z močnejšim pritiskom izbrišemo.

Sestava kemične razvojne tekočine - razvijalec

Razvijalec A: 2,5 g ali komad velikosti lešnika železovega klorida raztopiti v 1 dcl vode.

Razvijalec B: 2 g ali košček v velikosti manjšega lešnika Kalijev Kalijev fericianid (K3(Fe(CN)6))
raztopiti v 1 dcl vode.

Pred uporabo pomembno, da manjši del razvijalca A in enako količino razvijalca B vsak 1 cm3
na skupno količino dodamo 10 delov vode in dobro premešamo.
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Osnovna razvijalca sta zelo obstojna (dolga življenjska doba) do čim razvojna tekočina z vodo
ni, zato je potrebno vedno narediti novo razvojno tekočino.

Substance – sestavine in raztopine se ne smejo uporabljati z golimi rokami. Zgoraj opisani
razvijalec je splošni razvijalec za veliko organskih enot kot za zdravila. Imenujemo ga „Fi – Fi“
razvijalec.
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