The Essential Case File : Character Profiles
The Detectives : Portuguese Translation
Chief Inspector Markie
Sobrecarregado de trabalho e mal pago, o Inspetor chefe Markie é um
respeitado detetive nos seus 30 anos e uma figura importante no
Departamento Policial de Redington. Isto significa que ele e Shirley vivem
cruzando caminhos, mesmo que idéia de não aparecer seja tão importante
para ela.
Bo Sawchuk é um tipo diferente; Markie está extremamente familiarizado
com seu passado em atividades de gangue e não consegue deixar o habito
de observar o garoto. Afinal, pode um leopardo realmente mudar suas
manchas? Markie espera que sim, mas ele não confia em Bo ainda.
Agora, Inspetor Markie já costuma esperar encontrar Shirley nas senas de
crimes. Mas, mesmo ele sendo extremamente bom em seu trabalho, ainda
encara como um choque saber que ela está mais envolvida nas soluções de
casos em Redington que ele mesmo jamais imaginou.
Sem surpreender, ele lhe diz para “não se meter” para sua própria
segurança. Mas “não se meter” é algo que Shirley não faz muito bem; assim
eles vivem se esbarrando!
Inspetor Markie não consegue não ter um pouco de admiração pela sua
companheira detetive, mas, mais freqüentemente do que não, ele a acha
inacreditavelmente irritante!Se as coisas continuarem assim ela o tira de seu
emprego!

Detective Noah Tremaine
Recentemente transferido para Redington,
Noah Tremaine não esta nada feliz com sua
mudança de posto na polícia. De meia idade,
mais careca, barrigudo e devagar do que
jamais foi, este homem está despontado por
ainda não ter sido promovido de novo.
Tremaine vê a si mesmo como um
glamouroso policial de teve, e se veste em
falsos designers e sempre ajusta seu par de
óculos de sol antes de entrar.
Quando Tremaine é o detetive de um caso,
Shirley e Bo se vêem relativamente livres de
uma possível detenção desde de que nunca
passaria pela cabeça desse imprevidente
homem que dois jovens seriam melhores que
ele em resolução de casos. Ah, e se eles
descobrirem alguma pista que ajude resolver
o caso, ele não perde a chance de tomar o
credito para si mesmo!
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