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Sisältö:
• 1 pelilauta • 6 nappulaa • 6 salapoliisin kansiota

• 1 muistiinpanolehtiö • 24 korttia • 4 piilopaikkapaikkamerkkiä
• 8 pahvihahmoa ja ratasta, joissa on muoviset nupit ja jalustat 

• 1 suurennuslasi • 1 salainen peili
• 1 sijaintiavain • 1 noppa • 1 tarra-arkki

Kaikki salapoliisit kutsutaan työhön! 
Värikkäät ja persoonalliset Cluedo-hahmot saavat 

aikaan sekasorron, ja komisario Jalosen kansio 
on ratketa saumoistaan. Haluatko ehkä 

auttaa todistajien kuulustelemisessa ja heidän 
koodikielisten lausuntojensa purkamisessa, jotta 

tapaukset saadaan ratkaistua?

Vihko sisältää seuraavaa:
 Ohjeet (sivut 3–7)
 50 ratkaisematonta mysteeriä (sivut 8–33)
 Mysteerien ratkaisut (34–42)

Onnea jäljitykseen – paras salapoliisi voittakoon!

Suurennusl

Korttipakka

Nappul
kes
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PELIN TARKOITUS
Tarkoituksena on selvittää ensimmäisenä pelaajana kuka teki rikoksen ja missä 
rikoksentekijä on. 

PELILAUDAN ASETTELU
Pelilaudan asettelusta on kuvaus alla kuvassa 1. Kuvassa pelilauta on aseteltu 
kolmen pelaajan peliä varten.

Suurennuslasi

Salainen 
peili

Sijaintiavain

Korttipakka

Nappulat kaupungin 
keskustassa

Salapoliisin kansio 
ja muistilehtiö

Piilopaikkamerkki 
kunkin kulmatalon 

edessä

Hahmorattaat

Kuva 1
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PAKETIN AVAAMINEN
Irrota pelin osat varovasti pahviarkeista.

Hahmorattaat: Pelissä on kahdeksan hahmoratasta: professori 
Purppuravalo, eversti Keltanokka, pastori Viherlevä, rouva 
Valkopesu, rouva Päiväperhonen, neiti Punakulta, komisario 
Jalonen ja tohtori Mustapippuri.

Ota esiin pahvihahmo, sitä vastaava ratas ja muovinen nuppi 
– kaikki rattaat ovat erilaisia, joten varmista, että rattaan ja 
pahvihahmon nimet vastaavat toisiaan! Avaa pahvihahmo, 
paina rattaan koodipuoli hahmon takaosaa vasten ja aseta reiät 
kohdakkain. Työnnä muovinuppi kunkin kortin läpi kortti 
kerrallaan, sulje sitten kansio ja työnnä nuppi edessä olevan 
reiän läpi (katso Kuva 2A). Sovita kokoamasi ratas muoviseen 
jalustaan. Kuvassa 2B on esitetty valmiiksi koottu hahmoratas.

Salainen peili: Kiinnitä tarra huolellisesti hopeanväriseen 
salaiseen peiliin kuvassa 3 esitetyllä tavalla.

ALKUVALMISTELUT
1.  Pelinappulat: Pelilaudan alustalle asettelun jälkeen (katso 

sivu 3) kukin pelaaja valitsee pelinappulan ja asettaa sen 
kaupungin keskustaan (suuri ja pyöreä alue pelilaudan 
keskellä).

2.  Mysteeri: Valitse tapauskansiosta ratkaisematon mysteeri 
(mysteerit luetellaan tämän vihkon sivulta 8 alkaen) ja lue 
mysteeri ääneen.

3.  Rattaiden kiertäminen:  
Mysteerin ääneen lukemisen 
jälkeen hahmorattaita 
kierretään, kunnes mysteerin 
mukainen numero näkyy. 
Ratasta kierretään, kunnes 
oikea numero näkyy 
etupuolen aukossa (katso 
kuva 4). Hahmorattaat 
asetetaan pelilaudan reunalle 
etupuoli pelaajia kohti.

4.  Salapoliisien kansiot: 
Kukin pelaaja kiinnittää 
muistilehtiön arkin kansioonsa 
ja pitää kansion suljettuna. 
Johtolankojen merkitsemistä 
varten tarvitaan lisäksi kynä 
(ei sisälly pakkaukseen).

PELIN K

Salapoliis
Pelin aika
kuulustel
koodatut 
johtolang
poistama

Ennen jo
Jalonen j
valehdell
vale ja ku
missä rik
takana ta

Pelaajat heit
heittänyt alo

Pelivuoron
siirtää pelin
Nappuloiden

•  Nappulaa 
muutoin k

•  Pelaaja vo
todistajaa 
syytöksen
silmäluvun

•  Pelaaja vo
ohi tai sam

Nappulan si
toimet (kats
myötäpäivää

Kuva 3

Rouva Päiväperhosen 
pahvihahmo

Rouva Päiväperhosen 
ratas

Kuva 2A

Muovinuppi

Kuva 2B

Kuva 4

Kun haluat asettaa Professori 
Purppuravalon hahmorattaan 

mysteerin 1 ratkaisemista varten, 
kierrä ratasta, kunnes aukossa 

näkyy numero 51.

Rouv
a Pä

iväpe
rhos

en 
ratas
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een (katso 
ttaa sen 
audan 

mysteeri 
en) ja lue 

PELIN KULKU

Salapoliisin kansiossa on 12 epäillyn nimet ja kuvat. 
Pelin aikana pelaaja siirtyy eri puolille pelilautaa 
kuulustelemaan kuutta todistajaa. Pelaaja lukee todistajien 
koodatut lausunnot hahmorattaista. Pelaajat merkitsevät 
johtolangat muistilehtiöön ja päättelevät rikoksentekijän 
poistamalla syyttömät epäiltyjen luettelosta.

Ennen johtopäätösten tekemistä on syytä tavata komisario 
Jalonen ja tohtori Mustapippuri! Todistaja saattaa 
valehdella. Komisario Jalonen kertoo aina, onko kyseessä 
vale ja kuka on valehtelija. Tohtori Mustapippuri tietää, 
missä rikoksentekijä piileksii: torilla, bussissa, kojun 
takana tai kulkueessa.

Pelaajat heittävät vuoronperään noppaa. Suurimman silmäluvun 
heittänyt aloittaa pelin.

Pelivuoron aikana kukin pelaaja heittää noppaa ja 
siirtää pelinappulaansa jotakin pelipöydän polkua pitkin. 
Nappuloiden siirtämissäännöt: 

•  Nappulaa ei saa siirtää piilopaikkamerkin ohi tai päälle 
muutoin kuin lopullisen syytöksen esittämistä varten.

•  Pelaaja voi pysähtyä rakennuksen alueelle kuulustelemaan 
todistajaa tai piilopaikkamerkin päälle esittämään lopullisen 
syytöksen. Muissa tapauksissa pelaajan on siirryttävä tasan 
silmäluvun verran.

•  Pelaaja voi siirtää nappulan muiden pelaajien nappuloiden 
ohi tai samalle alueelle toisen pelaajan nappulan kanssa.

Nappulan siirtämisen jälkeen pelaaja tekee alueen mukaiset 
toimet (katso Pelilaudan alueet). Vuoro siirtyy sen jälkeen 
myötäpäivään.

PELILAUDAN ALUEET

Kaupungin keskustan alue: Kaikki 
pelaajat aloittavat pelin asettamalla 
nappulan kaupungin keskustaan. Pelaajat 
voivat siirtyä keskustaan tai kulkea sen 
läpi pelin aikana. Kun pelaaja siirtää 
pelinappulansa keskustaan, hänen vuoronsa 
päättyy siihen.

Rakennuksen alue: Kun pelaaja 
siirtää nappulansa rakennuksen alueelle 
(ei välttämättä tarkan silmäluvun 
mukaan), hän voi kuulustella hahmoa 
rakennuksessa purkamalla todistajan 
koodatun lausunnon hahmorattaasta (katso 
Hahmon kuulusteleminen). Pelaaja voi myös 
kulkea rakennuksen läpi pysähtymättä 
rakennukseen.

Avoin tiealue: Kun pelaaja siirtää 
nappulan avoimelle tiealueelle, hän nostaa 
ylimmän kortin korttipakasta ja lukee sen 
ääneen. Pelaaja tekee heti kortin mukaiset 
toimet ja asettaa kortin nostettujen korttien 
pinoon.

Ajoneuvon alue: Neljä ajoneuvoa 
toimivat oikopolkuina. Kun pelaaja 
siirtää nappulansa ajoneuvon alueelle, 
hän voi heti siirtyä mille tahansa muulle 
alueelle pelilaudalla mukaan lukien 
rakennus tai piilopaikka (kun pelaaja 
siirtyy piilopaikkamerkin päälle, hänen on 
esitettävä lopullinen syytös). Jos pelaaja 
siirtää nappulan avoimelle tiealueelle, 
hänen on nostettava kortti ja tehtävä kortin 
mukaiset toimet.

Piilopaikan alue: Pelaaja ei voi siirtyä 
neljän piilopaikkamerkin päälle tai kulkea 
alueiden läpi esittämättä lopullista syytöstä 
(katso Syytöksen esittäminen). Kun pelaaja 
saa ohjeen siirtää piilopaikkamerkkejä, 
hän voi strategisesti joko tukkia toisen 
pelaajan tien tai avata itselleen tien. 
Piilopaikkamerkkiä ei saa asettaa paikkaan, 
jossa se estää kokonaan jonkin nappulan 
siirtämisen tai alueen käyttämisen.

4

a Professori 
ahmorattaan 
emista varten, 
nes aukossa 
ro 51.
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HAHMON KUULUSTELEMINEN

Kun pelaaja on siirtänyt nappulansa rakennuksen alueelle 
ja haluaa kuulustella hahmoa, hän poimii hahmon rattaan 
ja tarvittavan koodinlukijan. Käytettävissä ovat seuraavat 
koodinlukijat: 

•  KOMISARIO JALONEN: SALAINEN PEILI
Aseta peili kulmaan viestin yläpuolelle, kun haluat lukea 
viestin (katso kuva 5).

•  TOHTORI MUSTAPIPPURI: SIJAINTIAVAIN
Sovita sijaintiavain rattaassa olevaan rakoon ja lue kirjaimista 
muodostuva sana (katso kuva 6) – tori, kulkue, bussi tai koju.

•  KAIKKI MUUT LAUSUNNOT: SUURENNUSLASI
Aseta suurennuslasi lausunnon päälle, kun haluat lukea 
lausunnon (katso kuva 7). Henkilöitä ei kannata poistaa 
epäiltyjen luettelosta lausuntojen perusteella tapaamatta 
ensin komisario Jalosta!

Viestin koodin purkamisen ja todistajanlausuntojen salapoliisin 
muistilehtiöön merkitsemisen jälkeen pelaaja asettaa rattaan 
takaisin paikalleen etupuoli pelaajia kohti. Ratasta ei saa 
kiertää.

Komisario Jalosen tapaaminen: Pelaaja yrittää tavata 
komisarion pelin alkuvaiheessa. Komisario kertoo, puhuvatko 
kaikki todistajat totta vai valehteleeko heistä joku. Jos 
joku todistajista valehtelee, merkitse tämän henkilön nimi 
muistilehtiöstä irrotetulle salapoliisin muistiinpanoarkille.

Jos todistaja valehtelee, kuulustele häntä silti. Todistajan 
lausunto on totuuden vastakohta. Jos esimerkiksi komisario 
Jalonen sanoo, että ”Yllätyn aina siitä, kuinka paljon rouva 
Valkopesu valehtelee” ja rouva Valkopesun antama johtolanka 
on ”Epäillyllä ei ollut harmaita hiuksia”, voit olla varma, että 
rikoksentekijällä on harmaat hiukset.

MERKINTÖJEN TEKEMINEN SALAPOLIISIN 
MUISTIINPANOARKKIIN

Kun olet kuulustellut hahmon, merkitse hahmon kertoma 
johtolanka salaa muilta pelaajilta hahmon nimen viereen 
muistiinpanoarkkiin.

Henkilön poistaminen epäiltyjen luettelosta: Voit 
poistaa henkilöitä epäiltyjen luettelosta, kun olet tavannut 
komisario Jalosen – odota siihen asti, sillä joku todistajista 
saattaa valehdella! Kunkin epäillyn numero vastaa 
muistiinpanoarkkiin merkittyä numeroa. Kun haluat poistaa 
henkilön epäiltyjen luettelosta, vedä hänen numeronsa yli 
luettelosta kuvassa 8 esitetyllä tavalla.

Olet pelin aikan
Kun neiti Punak
poistaa kaikki n

SYYTÖKSEN

Kun pelaaja
tehnyt rikok
lopullisen sy

Pelaaja voi e
tohtori Mus
piilopaikan 
sanoo, että r
oltava Kulku
paikkamerk
Silmäluku e

Kun olet siir
sanomalla e
piileksii kulk
jolla on mys

•  Jos olet o
ratkaisu ää

•  Jos olet v
ratkaisua m
tekee oike

Kuva 8

Kuva 7

Kuva 5

Kuva 6

Kyllä, voit luottaa 

siihen, että kaikki 

puhuvat totta.

Näin, että epäillyllä oli silmälasit.

 Professori Purppurava

 Neiti Persikka 

 Lordi Harmaja 

 Rouva Niitty-Puro 

�

O

T
R

I
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Olet pelin aikana kuullut komisario Jaloselta, että kaikki todistajat puhuvat totta. 
Kun neiti Punakulta sanoo, että ”Näin epäilyttävältä näyttävän miehen”, voit 
poistaa kaikki naiset epäiltyjen luettelosta.

SYYTÖKSEN ESITTÄMINEN

Kun pelaaja tietää (tai uskoo tietävänsä), kuka epäillyistä on 
tehnyt rikoksen ja missä rikoksentekijä on, hän voi esittää 
lopullisen syytöksen.

Pelaaja voi esittää syytöksen, kun hän on siirtänyt nappulansa 
tohtori Mustapippurin antaman johtolangan mukaisen 
piilopaikan alueelle. Jos esimerkiksi tohtori Mustapippuri 
sanoo, että rikoksentekijä on kulkueessa, nappulan on 
oltava Kulkue-paikkamerkin päällä. Nappula voidaan siirtää 
paikkamerkin alueelle, vaikka silmäluku ei tulisi täyteen. 
Silmäluku ei saa alittua.

Kun olet siirtänyt nappulan piilopaikan alueelle, esitä syytös 
sanomalla esimerkiksi, että ”Pastori Viherlevä teki sen, ja hän 
piileksii kulkueessa”. Avaa sen jälkeen se tapauskansion sivu, 
jolla on mysteerin ratkaisu, ja tarkista, oletko oikeassa

•  Jos olet oikeassa, onnittelut – olet voittanut pelin! Lue 
ratkaisu ääneen.

•  Jos olet väärässä, harmi – pelisi päättyy tähän. Älä paljasta 
ratkaisua muille pelaajille, sillä he jatkavat peliä, kunnes joku 
tekee oikeat johtopäätökset.

PELIN VOITTAMINEN
Ensimmäinen salapoliisi, joka esittää oikean syytöksen, voittaa 
pelin ja lukee ratkaisun ääneen muille pelaajille.

Kuva 8

Poista epäilty luettelosta 
vetämällä hänen numeronsa yli.

Kuva 7
 Professori Purppuravalo Neiti Punakulta Tuomas Naskali

 Neiti Persikka Eversti Keltanokka Rouva Päiväperhonen

 Lordi Harmaja Rouva Valkopesu Pastori Viherlevä

 Rouva Niitty-Puro Prinssi Azure Rouva Siniverinen

EPÄILLYT� EPÄILLYT �

Eversti Keltanokka _____________________

Rouva Päiväperhonen _____________________

Professori Purppuravalo _____________________

Neiti Punakulta _____________________

Pastori Viherlevä _____________________

Rouva Valkopesu _____________________

Tohtori Mustapippuri _____________________

Komisario Jalonen _____________________

EPÄILLYT

RATKAISU

© 2006 Hasbro. Kaikki oikeudet pidätetään. 08
06

42
40

41
09

M Y S T E E R I T

 näki miehen

  kulkue
   puhuu totta

MUSTOLAN
KARTANO

TOHTORI 
MUSTAPIPPURI

MUSTOLAN
KARTANO

TOHTORI 
MUSTAPIPPURI
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Eksoottin

Mustapip

kartanoss

kun prins

puutarhaj

tutustutta

Juhlat on

vieraita k

kuninkaa

täysin rin

taloa lauk

heti asian

äskettäin

nojatuolis

Vaikka ku

käynnisti

Kuka lau

K
esällä 1925 värikkäät CLUEDO-hahmot ovat kiireisiä Hampshiressä. 

He tekevät ilkitöitä, todistavat niitä ja valehtelevat niistä! 

Salapoliisina tehtävänäsi on tutkia ja ratkaista kukin tapaus 

yhteystyössä komisario Jalosen kanssa.

Suosittelemme selvittämään mysteerit järjestyksessä 1–50 (ensimmäinen tehdään 

1. kesäkuuta ja viimeinen 7. elokuuta, mikä päivä on Mika Niitty-Puron murhaa 

edeltävä päivä). Yksi pelaajista lukee mysteerin. Hahmorattaissa kierretään sen 

jälkeen näkyviin mysteerin mukaiset numerot. Pelin aikana pelaajat selvittävät 

rikoksentekijän ja hänen olinpaikkansa. Syytöksen 

esittämisen jälkeen pelaajan on tarkistettava ratkaisu 

vihkon takapuolelta. Jos pelaaja on oikeassa, hän voittaa 

pelin ja lukee ratkaisun ääneen. Jos pelaaja on väärässä, 

hän häviää pelin. Muut jatkavat peliä.

 Hauskaa ja menestyksekästä päättelytyötä!
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MYSTEERI 1: LAUKAISU JUHLISSA
 

MAANANTAI 1. KESÄKUUTA

Eksoottinen prinssi Azure nauttii ystävänsä tohtori 

Mustapippurin vieraanvaraisuudesta kesän ajan Mustolan 

kartanossa. Rouva Liina Valkopesu huolehtii järjestelyistä, 

kun prinssin 33-vuotispäivän kunniaksi järjestetään 

puutarhajuhlat Mustolan kartanossa. Tarkoituksena on 

tutustuttaa prinssi kaupungin silmäätekeviin.

Juhlat onnistuivat suurenmoisesti. Prinssi viihdytti 

vieraita kertomalla tarinoita matkoistaan maailmalla ja 

kuninkaallisista sukujuuristaan. Kaikki näyttivät nauttivat 

täysin rinnoin. Kun vieraat olivat jo lähdössä, jossain päin 

taloa laukaistiin kuitenkin ase! Tohtori Mustapippuri tutki 

heti asian. Hän löysi antiikkiaseen, jolla oli ammuttu 

äskettäin, ja huomasi luodinreiän aseen lähellä olevassa 

nojatuolissa.

Vaikka kukaan ei loukkaantunut, komisario Jalonen 

käynnisti tutkimuksen. 

Kuka laukaisi aseen, ja missä syyllinen piileksii?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......51
Rouva Päiväperhonen:  ...........68
Neiti Punakulta:  ....................55
Eversti Keltanokka:  ................22
Rouva Valkopesu:  ..................26
Pastori Viherlevä:  ..................78
Tohtori Mustapippuri:  ...........59
Komisario Jalonen:  ................77

Ratkaisu on sivulla 42

MYSTEERI 2: TEATTERIN HAAMU

KESKIVIIKKO 3. KESÄKUUTA

Ilta oli jännittävä sosiaaliselle kiipijälle rouva Petra 

Päiväperhoselle: hän oli kutsunut kaikkein varakkaimmat 

tuttavansa Hampshiren teatteriin tilaisuuteen, jossa 

kerättiin varoja rapistuvan rakennuksen kunnostamiseen. 

Kun rouva Päiväperhonen siirtyi lavalle esittämään 

vetoomuksensa lahjoitusten saamiseksi, yleisö haukkoi 

pian henkeään, sillä valtava kristallikruunu antoi 

äkkiä periksi ja putosi katosta näyttämölle aivan rouva 

Päiväperhosen viereen!

Kuka aiheutti katastrofi n, ja missä syyllinen piileksii?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......14
Rouva Päiväperhonen:  ...........27
Neiti Punakulta:  ....................40
Eversti Keltanokka:  ................54
Rouva Valkopesu:  ..................86
Pastori Viherlevä:   .................91
Tohtori Mustapippuri:  ...........79
Komisario Jalonen:  ................95

Ratkaisu on sivulla 42

42404i09.indd   942404i09.indd   9 4/8/06   09:34:054/8/06   09:34:05



10

080642404109  Aa     PARKER / Cluedo Mysteries      Rules  (FI)

Originator: SH Approval: CONF ROD: 08.11 File Name: 42404i09.indd

MYSTEERI 3: EPÄONNEN RENKAAT

TORSTAI 4. KESÄKUUTA

Eversti Mikko Keltanokasta ja Petra Päiväperhosesta 

on tullut ajan myötä hyviä ystäviä. Rouva kuuntelee 

mielellään everstin tarinoita seikkailuista Afrikassa, ja 

eversti nauttii rouvan hyväntuulisuudesta ja terävästä 

älystä. Everstiltä oli täysin luonnollista pyytää rouvaa 

ulos: ohjelmassa oli päivällinen ja ehkä elokuvaesitys. 

Rouva Päiväperhonen suostui mielihyvin. Heidän 

oli tarkoitus viettää ilta yhdessä – ehkä voisi puhua 

”treffeistä”?

Eversti pukeutui parhaaseen pukuunsa, sipaisi 

kölninvettä kasvoilleen ja käveli avoautolleen. 

Pidemmälle hän ei kuitenkaan päässyt. Eversti ei uskonut 

silmiään, kun huomasi, että kaikki renkaat olivat tyhjät! 

Kyseessä ei ollut onnettomuus. Joku oli tyhjentänyt 

renkaat tahallaan, vaikka eversti ei ymmärtänyt miksi.

Kuka tyhjensi eversti Keltanokan auton renkaat, 

ja missä syyllinen on nyt?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......38
Rouva Päiväperhonen:  ...........39
Neiti Punakulta:  ....................75
Eversti Keltanokka:  ................70
Rouva Valkopesu:  ..................80
Pastori Viherlevä:  ..................36
Tohtori Mustapippuri:  ...........25
Komisario Jalonen:  ................32

Ratkaisu on sivulla 42

MYSTEERI 4: LEHDISTÖN PARJAUSKAMPANJA

PERJANTAI 5. KESÄKUUTA

Neiti Punakulta järkyttyi nähdessään juorulehden 

kirkuvan otsikon: ”Josefi ina Punakullan salaisuudet”. 

Artikkelissa paljastettiin noloja yksityiskohtia myöten 

syyt, joiden vuoksi neiti oli erotettu arvostetusta Madame 

Pucen tyttökoulusta. Mehukkaimmat paljastukset olivat 

seuraavat: hän oli luntannut ainakin kolmessa kokeessa, 

tehnyt useille koulukavereilleen ilkeitä temppuja ja 

yrittänyt kiristää ohjaajalta hyväksytyn arvosanan.

Kuka on paljastanut nämä herkkupalat neiti 

Punakullan menneisyydestä… ja missä kielijä 

piileskelee?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......29
Rouva Päiväperhonen:  ...........34
Neiti Punakulta:  ....................19
Eversti Keltanokka:  ................93
Rouva Valkopesu:  ..................63
Pastori Viherlevä:  ..................84
Tohtori Mustapippuri:  ...........73
Komisario Jalonen:  ................21

Ratkaisu on sivulla 42

Eversti K

ennakkom

kustantaj

Eversti vä

menestyk

Eversti K

ojentaa k

jonka hän

ole siellä,

vuokraam

lopettama

Kuka ott

42404i09.indd   1042404i09.indd   10 4/8/06   09:34:064/8/06   09:34:06



11

080642404109  Aa     PARKER / Cluedo Mysteries      Rules  (FI)

Originator: SH Approval: CONF ROD: 08.11 File Name: 42404i09.indd

MPANJA

n 

det”. 

yöten 

Madame 

t olivat 

keessa, 

ja 

n.

MYSTEERI 5: LAINAKIRJA

LAUANTAI 6. KESÄKUUTA

Eversti Keltanokka on saanut (ja kuluttanut) 

ennakkomaksut sotilasmuistelmistaan. Vihastunut 

kustantaja on saanut vastineeksi vain yhden luvun. 

Eversti välttelee kustantajiaan ja yrittää huonolla 

menestyksellä vauhdittaa kirjoitustyötään.

Eversti Keltanokka uppoutuu mukavaan tuoliin ja 

ojentaa kätensä kohti Afrikan historiasta kertovaa kirjaa, 

jonka hän on lainannut kirjastosta. Kirja ei kuitenkaan 

ole siellä, minne hän on jättänyt sen! Eversti tutkii 

vuokraamansa talon kaikki huoneet, mutta joutuu 

lopettamaan etsinnän tuloksettomana.

Kuka otti kirjan, ja missä varas on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......74
Rouva Päiväperhonen:  ...........49
Neiti Punakulta:  ....................33
Eversti Keltanokka:  ................61
Rouva Valkopesu:  ..................71
Pastori Viherlevä:  ..................17
Tohtori Mustapippuri:  ...........25
Komisario Jalonen:  ................87

Ratkaisu on sivulla 42

MYSTEERI 6: EPÄPYHÄ RYÖSTÖ

SUNNUNTAI 7. 
KESÄKUUTA (KOLMINAISUUDENPÄIVÄ)

Pyhän kolminaisuuden päivänä pastori Viherlevällä oli 

kirkko täynnä kuulijoita. Pastori piti innostavan saarnan 

ja kierteli tavallista kauemmin seurakuntalaisten joukossa 

keskustelemassa kuulumisista, kuuntelemassa kehuja ja 

keräämässä lahjoituksia köyhille. Heti tilaisuuden jälkeen 

pastori kuitenkin soitti komisario Jaloselle ja ilmoitti, 

että rahat olivat kadonneet! Joku oli ilmeisesti varastanut 

ne keräyslippaasta sillä välin, kun pastorin huomio 

oli suuntautunut muualle. Varasta ei kuitenkaan voitu 

varmasti tunnistaa.

Kuka pyhiä arvoja kunnioittamaton ihminen saattoi 

vajota niin alas, että varasti köyhiltä, ja missä tämä 

luihu tyyppi on? 

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......69
Rouva Päiväperhonen:  ...........27
Neiti Punakulta:  ....................64
Eversti Keltanokka:  ................37
Rouva Valkopesu:  ..................44
Pastori Viherlevä:  ..................48
Tohtori Mustapippuri:  ...........79
Komisario Jalonen:  ................24

Ratkaisu on sivulla 41
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MYSTEERI 7: KADONNUT MALJAKKO

TIISTAI 9. KESÄKUUTA

Komisario Jalonen sai päivän ensimmäisen puhelun 

suunniltaan olevalta rouva Päiväperhoselta. Rouvan 

edesmenneeltä mieheltään tämän yksityiskokoelmasta 

saama harvinainen ja erittäin kallis itämainen maljakko 

oli varastettu ja sen tilalle oli asetettu väärennös. Kahden 

maljakon välillä oli ainoastaan se ero, että alkuperäisen 

maljakon suun reunalla oli pieni kolhu, jonka rouva 

Päiväperhonen huomasi puuttuvan väärennöksestä.

Komisario Jalonen ja hänen etsivänsä kuulustelivat 

tuloksetta porsliinikauppiaita ja yksityisiä keräilijöitä 

Hampshiressä. Todistajien lausuntojen mukaan 

epäilyttävän henkilön nähtiin kuitenkin käyvän 

sekä kauppiaan että keräilijän luona epäilyttävään 

kellonaikaan.

Kuka varasti maljakon, ja missä rikoksentekijä 

piileksii?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......14
Rouva Päiväperhonen:  ...........88
Neiti Punakulta:  ....................28
Eversti Keltanokka:  ................65
Rouva Valkopesu:  ..................35
Pastori Viherlevä:  ..................52
Tohtori Mustapippuri:  ...........31
Komisario Jalonen:  ................45

Ratkaisu on sivulla 41

MYSTEERI 8: PELOTTAVA ISTUNTO

PERJANTAI 12. KESÄKUUTA

Yliluonnollisista ilmiöistä kiinnostunut rouva Jatta 

Niitty-Puro järjesti istunnon, johon hän kutsui useita 

kunnianarvoisia rouvia Hampshirestä. Asetelma oli 

täydellinen: valaistus oli hämärä, tunnelmaan sopiva 

musiikki soi gramofonista, ja rouvat istuivat käsi kädessä 

pöydän ääressä, kun rouva Jatta Niitty-Puro kutsui 

pehmeällä äänellä rakkaita ”toiselta puolelta”.

Yhtäkkiä kuului äänekäs pamaus. Useita esineitä lensi 

huoneen toiselta puolelta toiselle ja murskautui seinää 

vasten. Rouvat pakenivat pelästyneinä, ja rouva Niitty-

Puron istunto jäi kesken. Rouva Niitty-Puro epäili, että 

häiriön aiheutti elävä ja hengissä oleva henkilö. Hyvitystä 

janoava rouva soitti heti komisario Jaloselle ja vaati tätä 

tutkimaan asiaa.

Kuka aiheutti metakan, ja missä tämä henkilö on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......56
Rouva Päiväperhonen:  ...........18
Neiti Punakulta:  ....................89
Eversti Keltanokka:  ................22
Rouva Valkopesu:  ..................80
Pastori Viherlevä:  ..................60
Tohtori Mustapippuri:  ...........59
Komisario Jalonen:  ................15

Ratkaisu on sivulla 41
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MYSTEERI 9: KISSANHÄNNÄN VETOA

LAUANTAI 13. KESÄKUUTA

Tuomas Naskali, tohtori Mustapippurin puutarhuri, 

oli kiintynyt yhteen Mustolan kartanon ulkokissoista. 

Kissa oli eriskummallisen näköinen, mutta sillä oli 

luonnetta ja siitä oli Tuomakselle seuraa tämän tehdessä 

yksitoikkoisia töitä, kuten kitkiessä kukkapenkkejä.

Eräänä päivänä kissa ei ilmestynytkään vaatimaan 

Tuomakselta maitokulhollista. Tuomas huolestui ja 

etsi ladon ja sen ympäristön. Kissa oli salaperäisesti 

kadonnut! Tuomas aavisteli jonkun pilailevan 

kustannuksellaan ja kysyi komisario Jaloselta, oliko 

ketään nähty ladon luona Tuomaksen nelijalkaisen 

ystävän seurassa.

Kuka varasti ulkokissan, ja missä tämä henkilö 

on nyt?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......20
Rouva Päiväperhonen:  ...........49
Neiti Punakulta:  ....................23
Eversti Keltanokka:  ................46
Rouva Valkopesu:  ..................44
Pastori Viherlevä:  ..................84
Tohtori Mustapippuri:  ...........31
Komisario Jalonen:  ................77

Ratkaisu on sivulla 41

MYSTEERI 10: KASSAKAAPPI

SUNNUNTAI 14. KESÄKUUTA

Lakimies Mika Niitty-Puro lähti myös sunnuntaina 

toimistolleen. Moni henkilö oli udellut lakimieheltä 

tietoja tämän rikkaimman asiakkaan, edesmenneen sir 

Hugh Mustapippurin testamentin sisällöstä. Sir Hughin 

vaatimuksesta testamentin sisältö oli pidettävä tiukasti 

salassa, kunnes hänen sisarenpoikansa tohtori Jaakko 

Mustapippuri saisi perintönsä. Tohtori Mustapippuri oli 

kuitenkin itse pyytänyt tapaamista maanantaina, joten 

lakimiehen oli mietittävä, voiko hän kertoa sisällöstä 

mitään.

Kun Niitty-Puro astui testamentin sisältävän kassakaapin 

luo, hän näki, että lukkoa oli peukaloitu. Kassakaappi 

oli kuitenkin onneksi vielä lukittuna, mutta Niitty-Puro 

pyysi komisario Jalosta selvittämään, oliko ketään nähty 

lakitoimiston lähettyvillä edellisenä yönä.

Kuka yritti murtaa kassakaapin, ja missä tämä 

melkein onnistunut varas on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......29
Rouva Päiväperhonen:  ...........76
Neiti Punakulta:  ....................55
Eversti Keltanokka:  ................93
Rouva Valkopesu:  ..................30
Pastori Viherlevä:  ..................36
Tohtori Mustapippuri:  ...........47
Komisario Jalonen:  ................53

Ratkaisu on sivulla 41
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MYSTEERI 11: LUNASTETTU KARTTA

MAANANTAI 15. KESÄKUUTA

Oxfordista luokkakokouksesta palannut tohtori 

Mustapippuri selasi postinsa läpi. Eriskummalliselta 

näyttävän kirjekuoren sisällä oli 1 000 punnan 

lunnasvaatimus sir Hugh Mustapippurille kuuluneen 

arvokkaan kartan palauttamisesta. Kirjeessä oli riittävästi 

johtolankoja, joiden perusteella tohtori Mustapippuri 

arveli kysymyksessä olevan juuri se kartta, jota professori 

Purppuravalo ja hän olivat pitkään etsineet!

Tohtori Mustapippuri halusi epätoivoisesti saada 

kadonneen kartan haltuunsa ja täytti siksi kirjeessä 

esitetyt vaatimukset: hän jätti rahat määrättyyn paikkaan 

ja nouti kartan sieltä myöhemmin. Tohtori Mustapippuri 

halusi kuitenkin tietää, kuka oli löytänyt kartan, ja 

kutsui sen vuoksi komisario Jalosen apuun. Komisario 

kysyi todistajilta, olivatko he nähneet ketään rahojen 

jättöpaikan lähellä.

Kuka palautti kartan lunnaita vastaan, ja missä tämä 

henkilö piileksii?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......82
Rouva Päiväperhonen:  ...........68
Neiti Punakulta:  ....................13
Eversti Keltanokka:  ................65
Rouva Valkopesu:  ..................71
Pastori Viherlevä:  ..................52
Tohtori Mustapippuri:  ...........62
Komisario Jalonen:  ................92

Ratkaisu on sivulla 41

MYSTEERI 12: NEITI PUNAKULLAN KIRJE

TIISTAI 16. KESÄKUUTA

Josefi ina Punakulta on kirjoittanut viimeksi kuluneiden 

päivien aikana kiihkeästi kirjettä jollekulle sekä rutistanut 

välillä juuri kirjoittamansa sivun ja aloittanut uuden. 

Neiti vaikuttaa hajamieliseltä, mutta pysyy tavalliseen 

tapaansa vaitonaisena asioistaan. Kukaan ei tiedä, mitä 

kirje koskee tai kenelle se on tarkoitettu. Kaikki arvelevat, 

että neidillä on salainen ihailija, ja miettivät, kuka se 

voisi olla.

Kun neiti Punakulta oli Mustolan kartanossa 

viikonloppua viettämässä, hänen kirjoitustyönsä 

keskeytettiin. Neiti jätti kirjeen avoimena yöpöydälle. 

Kun hän palasi huoneeseensa, kirje ei ollut paikallaan. 

Oliko neiti siirtänyt kirjeen eri paikkaan? Ei, joku oli 

varastanut sen! Kuka olisi voinut tehdä niin, ja mitä 

tietoja kirje sisälsi? Hätääntynyt Neiti Punakulta kutsui 

komisario Jalosen vaatien tätä tutkimaan asiaa.

Kuka varasti neiti Punakullan kirjeen, ja missä 

mies tai nainen on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......38
Rouva Päiväperhonen:  ...........43
Neiti Punakulta:  ....................64
Eversti Keltanokka:  ................11
Rouva Valkopesu:  ..................86
Pastori Viherlevä:  ..................48
Tohtori Mustapippuri:  ...........12
Komisario Jalonen:  ................21

Ratkaisu on sivulla 40
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MYSTEERI 13: HAAMUPUUTARHURI 

KESKIVIIKKO 17. KESÄKUUTA

Tohtori Mustapippuri oli hyvällä tuulella! Tohtorin 

sosiaalinen elämä alkoi olla kiireistä, ja tohtori odotti 

saavansa tutustua paremmin edesmenneen enonsa 

tuttaviin. Tohtori odotti useita vieraita Mustolan 

kartanoon ja soitti rouva Siniveriselle tilatakseen tältä 

yrttijuomia, joita arveli vieraidensa ehkä haluavan juoda. 

Rouva Siniverinen toimitti yrttikeitosten lisäksi useita 

eksoottisia kasveja ja kukkia, jotka Tuomas istutti eri 

puolille suurta kasvihuonetta puutarhan eteläpuolella.

Viikon kuluttua Tuomas hämmästyi huomatessaan, 

että yrttikasvit ja kukat olivat hävinneet. Niiden 

asemesta puutarhaan oli ilmestynyt aivan uusi, kaunis 

ruusupenkki. Uudet kukat olivat hurmaavia, mutta 

Tuomas oli tapahtuneesta ihmeissään.

Kuka oli tehnyt puutarhassa tarkkaan harkittuja  

istutuksia, ja missä tämä haamupuutarhuri on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......51
Rouva Päiväperhonen:  ...........27
Neiti Punakulta:  ....................28
Eversti Keltanokka:  ................54
Rouva Valkopesu:  ..................80
Pastori Viherlevä:  ..................17
Tohtori Mustapippuri:  ...........25
Komisario Jalonen:  ................32

Ratkaisu on sivulla 40

MYSTEERI 14: KUKKAPENKIT

TORSTAI 18. KESÄKUUTA
(TOHTORI MUSTAPIPPURIN 29-VUOTISPÄIVÄ)

Oli tohtori Mustapippurin 29. syntymäpäivä, ja tohtori oli 

kutsunut valtavan määrän vieraita syntymäpäiväjuhliinsa. 

Puutarhuri Tuomas oli ylpeä Mustolan kartanoa 

ympäröivästä maisemasta ja kukkapenkeistä. Hän halusi 

varmistaa, että kaikki oli parhaimmillaan juhlapäivänä 

ja heräsi jo kello viideltä aamulla. Kun Tuomas katsahti 

ulos ihaillakseen silmiä hivelevää näkymää, häntä kohtasi 

järkyttävä näky: kokonainen kukkapenkistö oli tuhottu! 

Kukat oli kiskottu irti penkeistä ja jätetty kuihtumaan! 

Teko oli puhdasta vandalismia, pelkkää pahantahtoista 

vandalismia!

Kuka uskalsi kiskoa kukat penkeistä, ja missä 

vandaali on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......41
Rouva Päiväperhonen:  ...........49
Neiti Punakulta:  ....................40
Eversti Keltanokka:  ................22
Rouva Valkopesu:  ..................58
Pastori Viherlevä:  ..................42
Tohtori Mustapippuri:  ...........79
Komisario Jalonen:  ................87

Ratkaisu on sivulla 40
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MYSTEERI 15: KADONNUT KRUUNU

LAUANTAI 20. KESÄKUUTA

Petra Päiväperhonen siveli mielellään tiaraa, jota hän oli 

käyttänyt debyytti-iltanaan Almackin seurapiirikutsuilla 

vuonna 1893. Hän oli sentään ollut aikoinaan yksi 

Lontoon tavoitelluimmista seurapiirikaunottarista, jolla 

oli lupaava näyttämöura edessään. Rouva asetteli usein 

tiaran päähänsä juuri ennen nukkumaanmenoa ja ihaili 

itseään peilistä, mikä varmisti syvän yöunen.

Eräänä iltana hän vetäytyi huoneeseensa ja kurotti jälleen 

kohti rasiaa ottaakseen esille sen kallisarvoisen sisällön. 

Rouva Päiväperhonen järkyttyi huomatessaan, että tiara 

oli kadonnut!

Kuka on vienyt debytantin kruunun, ja missä varas on? 

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......74
Rouva Päiväperhonen:  ...........57
Neiti Punakulta:  ....................55
Eversti Keltanokka:  ................81
Rouva Valkopesu:  ..................16
Pastori Viherlevä:  ..................84
Tohtori Mustapippuri:  ...........73
Komisario Jalonen:  ................72

Ratkaisu on sivulla 40

MYSTEERI 16: PULLOVIESTI

MAANANTAI 22. KESÄKUUTA

Varakkaan asiakkaan puutarhan vesijärjestelmän kiireisen 

suunnittelupäivän jälkeen lordi Alfred Harmaja rentoutuu 

portviinilasillisen ääressä. Asiat sujuvat hyvin, hän 

ajatteli. Asiakkaat arvostivat hänen työtään ja maksoivat 

hänelle ruhtinaallisesti rahalla ja muilla lahjoilla, kuten 

tällä hienolla viinipullolla, jonka hän oli löytänyt talonsa 

edustalta palatessaan töistä.

Lordi huomasi vasta toista lasillista kaataessaan, että 

pullon sisällä oli viesti. Lapsellisen näköisillä kirjaimilla 

ja uhkaavaan sävyyn kirjoitettu teksti sisälsi seuraavan 

viestin: ”Tunnen koulumenestyksesi. Maksa tai kerron 

kaikille.” Harmaja heitti lasinsa huoneen poikki ja 

kivahti: ”Kuka oletkin, et selviä tästä seurauksitta”. Hän 

soitti heti komisario Jaloselle.

Kuka kirjoitti uhkauskirjeen, ja mistä tämän 

henkilön löytää?     

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......14
Rouva Päiväperhonen:  ...........88
Neiti Punakulta:  ....................23
Eversti Keltanokka:  ................61
Rouva Valkopesu:  ..................71
Pastori Viherlevä:  ..................91
Tohtori Mustapippuri:  ...........62
Komisario Jalonen:  ................45

Ratkaisu on sivulla 40
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MYSTEERI 17: KITKERÄ MUHENNOS

TIISTAI 23. KESÄKUUTA

Mustolan kartanossa järjestettiin jälleen päivällisjuhlat, 

ja rouva Valkopesu valmisteli kiireesti vieraita varten 

yhtä kulinaristisesti arveluttavista luomuksistaan: 

pyymuhennosta. Hän lisäsi hitusen sitä ja kupposen 

tätä, sekoitti useita kertoja ja jätti sitten muhennoksen 

hautumaan kahden tunnin ajaksi.

Rouva Valkopesu palasi keittiöön innokkaana maistamaan 

lopputulosta. Hän kauhoi muhennosta padasta ja maistoi 

vähäsen. Rouvan kauhuksi muhennos maistui erittäin 

kitkerältä! Rouva Valkopesu kävi läpi kaikki ainekset, 

mutta ei löytänyt syytä kitkerään makuun. Joku oli 

selvästi peukaloinut muhennosta.

Kuka oli peukaloinut muhennosta, ja missä ihmeessä 

keitoksen pilannut henkilö piileksi?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......56
Rouva Päiväperhonen:  ...........39
Neiti Punakulta:  ....................64
Eversti Keltanokka:  ................93
Rouva Valkopesu:  ..................63
Pastori Viherlevä:  ..................67
Tohtori Mustapippuri:  ...........12
Komisario Jalonen:  ................21

Ratkaisu on sivulla 39

MYSTEERI 18: VANDAALIN SKANDAALI

REIJO TUHKANHARMAAN PÄIVÄKIRJASTA,
TORSTAI 25. KESÄKUUTA

Pastori Viherlevä on toden totta ollut kiireinen viime 

aikoina. Hän aikoo kuulema rakennuttaa kirkkoon 

lisäsiiven, jotta uudetkin seurakuntalaiset mahtuisivat 

sisään. Suuri osa kaupungin asukkaista epäilee tietysti 

hankkeen kannattavuutta, mutta pastori pystyisi 

luultavasi hurmaamaan sekin itse paholaiseltakin. 

Sanotaan, että hän on saanut kokoon jo sievoisen 

summan.

Pastori Viherlevä pistäytyi eilen kartanoon pyytämään 

tohtori Mustapippurilta lahjoitusta. Hän ja Jaakko 

keskustelivat työhuoneessa, kun kaikki kuulivat 

äänekkään pamauksen talon edestä. Kun juoksimme 

ikkunaan, näimme, että Viherlevän avoauton ajajan 

puoleinen ovi oli lytätty kokonaan sisään. Vandaalia ei 

näkynyt missään, mutta hänen täytyi olla lähettyvillä. 

Komisario Jalonen kutsuttiin heti paikalle tutkimaan 

asiaa.

Kuka lyttäsi auton, ja missä vandaali piileksii?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......38
Rouva Päiväperhonen:  ...........27
Neiti Punakulta:  ....................33
Eversti Keltanokka:  ................37
Rouva Valkopesu:  ..................35
Pastori Viherlevä:  ..................60
Tohtori Mustapippuri:  ...........59
Komisario Jalonen:  ................24

Ratkaisu on sivulla 39
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MYSTEERI 19: TAINNUTTAVA TEE

LAUANTAI 27. KESÄKUUTA

Rouva Valkopesu oli koko aamun hoitanut kiireisenä 

taloudenhoitoon liittyviä tehtäviään Mustolan 

kartanossa. Hän tarvitsi pienen lepohetken ennen tohtori 

Mustapippurin lounaan valmistamista. Rouva Valkopesu 

haudutti itselleen ison kannullisen teetä ja joi kaksi 

herkullista teekupillista samalla kun suunnitteli lounasta.

Tohtori Mustapippuri tuli tuntia myöhemmin 

keittiöön lounasta varten. Lounaan asemesta hän löysi 

tiedottomana tuolilleen lysähtäneen rouva Valkopesun. 

Tohtori sai rouvan tajuihinsa, mutta nainen oli 

tokkurainen ja sanoi tuntevansa itsensä kuin huumatuksi. 

Tohtori Mustapippuri epäili teessä olleen jotakin ja kutsui 

komisario Jalosen selvittämään, oliko joku lisännyt 

teehen jotakin.

Kuka lisäsi teehen tainnuttavan aineksen, ja missä 

tämä henkilö on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......20
Rouva Päiväperhonen:  ...........18
Neiti Punakulta:  ....................55
Eversti Keltanokka:  ................65
Rouva Valkopesu:  ..................26
Pastori Viherlevä:  ..................52
Tohtori Mustapippuri:  ...........62
Komisario Jalonen:  ................77

Ratkaisu on sivulla 39

MYSTEERI 20: PUUTARHASAKSET

SUNNUNTAI 28. KESÄKUUTA

Tuomas suunnitteli käyttävänsä päivän puutarhan 

siistimiseen ja käveli sen vuoksi vajaan noutamaan 

suosikkityökalujaan. Kun hän avasi vajan oven, häntä 

kohtasi sekasortoinen näkymä. Kaikki vajassa oli joko 

pois paikaltaan, vahingoittunut tai hukassa. Kukkapurkit 

oli käännetty ylösalaisin, ja kaikkialla oli likaa. Tuomas 

tuumi ensin, että vajassa oli mellastanut jokin eläin. 

Mies kuitenkin muutti mieltään huomattuaan, että 

hänen parhaat puutarhatyökalunsa oli viety – parhaat 

puutarhasakset mukaan lukien.

Siivottuaan vajan ja arvioituaan vahingot Tuomas kutsui 

komisario Jalosen, joka lupasi nuuskia asiaa.

Kuka sotki vajan, ja missä syyllinen piileksii?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......14
Rouva Päiväperhonen:  ...........49
Neiti Punakulta:  ....................75
Eversti Keltanokka:  ................61
Rouva Valkopesu:  ..................58
Pastori Viherlevä:  ..................48
Tohtori Mustapippuri:  ...........47
Komisario Jalonen:  ................15

Ratkaisu on sivulla 39
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MYSTEERI 21: EPÄILYTTÄVÄ PUTKIVUOTO

KESKIVIIKKO 1. HEINÄKUUTA

Vasta Englantiin kotiutuneena Amalia Persikka oli 

innokas tutustumaan uusiin ihmisiin. Hän nautti juhlista 

Mustolan kartanossa, mutta halusi kuitenkin laajentaa 

ystäväpiiriään ja tavata samanikäisiä ihmisiä. Kun 

professori Purppuravalo tarjoutui esittelemään hänet 

joillekin entisistä oppilaistaan, hän suostui mielihyvin.

Iltana, jolloin Purppuravalon oli tarkoitus esitellä 

neiti Persikka, professori soitti ja peruutti tapaamisen. 

Vesiputket olivat äkillisesti rikkoutuneet professorin 

talossa, ja hänen oli kuivattava vesi ennen kuin se 

aiheutti vahinkoja. Amalia oli pettynyt, mutta ymmärsi 

asian. Purppuravalon mieltä kaivoi ikävä ajatus, 

että vuoto oli aiheutettu tahallaan. Niinpä hän pyysi 

komisario Jalosta selvittämään, olivatko hänen epäilynsä 

oikeat.

Kuka aiheutti putkivuodon, ja missä tämä henkilö on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......29
Rouva Päiväperhonen:  ...........34
Neiti Punakulta:  ....................28
Eversti Keltanokka:  ................22
Rouva Valkopesu:  ..................30
Pastori Viherlevä:  ..................84
Tohtori Mustapippuri:  ...........31
Komisario Jalonen:  ................66

Ratkaisu on sivulla 39

MYSTEERI 22: POSTIMYSTEERI

PERJANTAI 3. HEINÄKUUTA

Kun Hampshiren ystävällinen postimies palasi 

kävelytielle vietyään postin professori Purppuravalon 

ovelle, häntä kohtasi kuohuttava näky: polkupyörä oli 

poissa, ja kirjeet olivat hajallaan pitkin mukulakiviä. 

Mies oli ollut poissa vain noin viisi minuuttia, eikä ollut 

nähnyt tai kuullut kenenkään liikkuvan lähistöllä. Tekijä 

oli toiminut nopeasti. Postimies kokosi postin takaisin 

laukkuunsa ja käveli sitten poliisiasemalle ilmoittamaan 

varkaudesta.

Kuka varasti postimiehen polkupyörän ja kävi läpi 

laukun sisällön, ja missä tämä henkilö piileksii?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......69
Rouva Päiväperhonen:  ...........27
Neiti Punakulta:  ....................13
Eversti Keltanokka:  ................54
Rouva Valkopesu:  ..................71
Pastori Viherlevä:  ..................42
Tohtori Mustapippuri:  ...........73
Komisario Jalonen:  ................95

Ratkaisu on sivulla 38
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MYSTEERI 23: ILKITYÖ YRTTILIIKKEESSÄ

LAUANTAI 4. HEINÄKUUTA
(ROUVA SINIVERISEN 28-VUOTISPÄIVÄ)

Rouva Siniverinen oli juhlistanut ystäviensä kanssa 

syntymäpäiväänsä paikallisessa ravintolassa ja pistäytyi 

kotimatkalla yrttiliikkeeseensä noutamaan jotakin. Kun 

rouva avasi oven, pyörryttävä hajujen sekamelska yllätti 

hänet. Joku oli käynyt liikkeessä ja tehnyt ties mitä! 

Kallisarvoisia yrttejä ja sekoituksia lojui lattialla, ja osa 

pulloista oli auki.

Kuka oli murtautunut liikkeeseen ja sotkenut paikat, 

ja missä kutsumaton vieras on nyt?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......74
Rouva Päiväperhonen:  ...........76
Neiti Punakulta:  ....................40
Eversti Keltanokka:  ................37
Rouva Valkopesu:  ..................80
Pastori Viherlevä:  ..................52
Tohtori Mustapippuri:  ...........12
Komisario Jalonen:  ................53

Ratkaisu on sivulla 38

MYSTEERI 24: KEPPONEN LINNASSA

SUNNUNTAI 5. HEINÄKUUTA

Professori Purppuravalo palkattiin heinäkuussa 

linnassa asuvaksi intendentiksi vanhaan linnaan lähelle 

Hampshireä. Professori halusi tehdä vaikutuksen 

ystäviinsä ja järjesti ystävilleen cocktail-kutsut ja 

esittelykierroksen linnassa. Kierroksen aikana valot 

sammuivat äkillisesti aiheuttaen sekasortoa vieraiden 

keskuudessa. Kun Purppuravalo sai sulakkeet vaihdettua, 

kierros jatkui ja vieraat olivat kiitettävän ihastuneita.

Seuraavana aamuna Purppuravalo huomasi, että yksi 

afrikkalaisista esineistä näytti erilaiselta. Tarkasteltuaan 

esinettä tarkemmin professori huomasi, että se oli 

väärennös! Jonkun oli täytynyt vaihtaa alkuperäisen 

tilalla väärennös ja toivoa, ettei Purppuravalo huomaisi 

eroa. Purppuravalo kutsui komisario Jalosen tutkimaan 

asiaa. Hän ei aikonut menettää työtään tämän vuoksi!

Kuka vaihtoi esineet, ja missä varas piileksii?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......38
Rouva Päiväperhonen:  ...........43
Neiti Punakulta:  ....................55
Eversti Keltanokka:  ................11
Rouva Valkopesu:  ..................35
Pastori Viherlevä:  ..................78
Tohtori Mustapippuri:  ...........47
Komisario Jalonen:  ................21

Ratkaisu on sivulla 38

MYSTEE

Mika Niit

asiakkaan

kiinnostu

Mustapip

kesäkuus

Mustapip

jotka pelk

avustuste

Niitty-Pur

ilkeys. Hä

saada kirj

salaisuuk

prinssi Az

pastori Vi

professor

egyptiläis

niin edell

vastaanot

Jalosta se

kirjelaatik

ketään ep

Kuka kirj

piikittelij

42404i09.indd   2042404i09.indd   20 4/8/06   09:34:124/8/06   09:34:12



21

080642404109  Aa     PARKER / Cluedo Mysteries      Rules  (FI)

Originator: SH Approval: CONF ROD: 08.11 File Name: 42404i09.indd

SSA

lähelle 

n 

lot 

iden 

ihdettua, 

eita.

yksi 

eltuaan 

li 

sen 

omaisi 

imaan 

oksi!

MYSTEERI 25: PIENET LIKAISET SALAISUUDET

MAANANTAI 6. HEINÄKUUTA

Mika Niitty-Puro osasi odottaa, että hänen edesmenneen 

asiakkaansa sir Hugh Mustapippurin omaisuus herätti 

kiinnostusta. Tämän sisarenpojan tohtori Jaakko 

Mustapippurin oli määrä periä koko omaisuus ensi vuoden 

kesäkuussa, jolloin tohtori täytti 30 vuotta. Sir Hugh 

Mustapippuri oli avustanut taloudellisesti useita ystäviään, 

jotka pelkäsivät tohtori Mustapippurin lopettavan 

avustusten maksun.

Niitty-Puroa hämmästytti kuitenkin ahneiden ihmisten 

ilkeys. Hän ja tohtori Mustapippuri olivat alkaneet 

saada kirjeitä, jotka oli otsikoitu nimellä ”Pieniä likaisia 

salaisuuksia”. Jokainen kirje sisälsi uuden syytöksen: 

prinssi Azure ei esimerkiksi ollut todellisuudessa prinssi, 

pastori Viherlevää etsittiin rikoksista Amerikassa, 

professori Purppuravalo oli varastanut harvinaisen 

egyptiläisen esineen, rouva Valkopesu oli huono kokki ja 

niin edelleen. Kirjeitä ei ollut allekirjoitettu, ja ne jätettiin 

vastaanottajan löydettäviksi. Niitty-Puro pyysi komisario 

Jalosta selvittämään, oliko tohtori Mustapippurin 

kirjelaatikon tai Niitty-Puron toimiston lähettyvillä nähty 

ketään epäilyttävää henkilöä. 

Kuka kirjoitti pahansuovat kirjeet, ja missä 

piikittelijä piilottelee?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......51
Rouva Päiväperhonen:  ...........49
Neiti Punakulta:  ....................23
Eversti Keltanokka:  ................46
Rouva Valkopesu:  ..................86
Pastori Viherlevä:  ..................84
Tohtori Mustapippuri:  ...........25
Komisario Jalonen:  ................87

Ratkaisu on sivulla 38

MYSTEERI 26: YLLÄTYSSUIHKU

TIISTAI 7. HEINÄKUUTA

Eversti Keltanokka oli syvissä mietteissä, kun hän 

käveli kerholta tänä tiistai-iltana. Hänen oli keskityttävä 

enemmän muistelmiensa kirjoittamiseen sen sijaan, 

että mietti nopeita tapoja rikastua ja fl irttaili Petra 

Päiväperhosen kanssa. Talonsa etuovella eversti sai 

yllättäen niskaansa vesisuihkun, joka kasteli hänet päästä 

jalkoihin. Muutaman sekunnin kuluttua vesisuihku 

lakkasi. Keltanokka pyyhki järkyttyneenä vesipisarat 

silmiltään ja yritti nähdä, mistä vesi oli suihkunnut. 

Näkyvissä oli vain kävelytiellä lojuva letku, jonka lisäksi 

eversti kuuli jonkun juoksevan poispäin. Raivostuneena, 

vettä tippuvana ja nolona eversti soitti komisario Jaloselle 

ja vaati tätä ottamaan keppostelijan kiinni.

Kuka järjesti Keltanokalle yllätyssuihkun, ja mihin 

keppostelija meni?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......82
Rouva Päiväperhonen:  ...........39
Neiti Punakulta:  ....................19
Eversti Keltanokka:  ................93
Rouva Valkopesu:  ..................44
Pastori Viherlevä:  ..................52
Tohtori Mustapippuri:  ...........79
Komisario Jalonen:  ................92

Ratkaisu on sivulla 38
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MYSTEERI 27: MYRKYTETTY PRINSSI

KESKIVIIKKO 8. HEINÄKUUTA

Prinssi Azurella oli pahoja aavistuksia näistä juhlista. 

Eversti Keltanokka toimi isäntänä juhlissa, jotka 

oli järjestetty professori Purppuravalon kunniaksi. 

Professorin kirjoittama artikkeli kuningas Tutankhamonin 

hautakammiosta oli julkaistu aikakauslehdessä. Azurella 

ja everstillä oli ollut vuosia sitten kiista myynnissä 

olevasta antiikkiasekokoelmasta, joten prinssi oli 

yllättynyt saatuaan kutsun. Ehkä eversti oli vihdoin 

valmis unohtamaan menneet.

Juhlassa prinssi Azure tunsi yllättäen pahoinvointia ja 

ahdistusta rinnassa. Paikalle kutsuttiin ambulanssi, jota 

odotettaessa prinssi oli makuulla. ”Minut on myrkytetty”, 

hän vaikeroi ympärillään huolestuneina hyöriville 

vieraille. ”Kuka sen teki? Olitko se sinä, eversti?” 

Etsivät kuulustelivat vieraita. Joku oli nähty keittiössä 

peukaloimassa alkupaloja.

Kuka myrkytti prinssin, ja missä syyllinen on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......29
Rouva Päiväperhonen:  ...........68
Neiti Punakulta:  ....................64
Eversti Keltanokka:  ................22
Rouva Valkopesu:  ..................16
Pastori Viherlevä:  ..................36
Tohtori Mustapippuri:  ...........25
Komisario Jalonen:  ................15

Ratkaisu on sivulla 38

MYSTEERI 28: KUISKAUKSIA LINNASSA

PERJANTAI 10. HEINÄKUUTA

Yön pimeinä tunteina professori Purppuravalo kääntyili 

vuoteellaan kyljeltä toiselle vanhassa linnassa. Hän 

saattoi vaikka vannoa, että kuuli jonkun kuiskailevan 

pimeissä käytävissä! Professori sulki silmänsä ja keskittyi 

kuuntelemaan: kyllä, kuiskaava ääni puhui jotakin 

kartasta! ”Sinun on ets-s-s-s-sittävä apua… sinun on ets-s-

s-s-sittävä joku lukemaan kartta…”

Tiedemiehenä Purppuravalo uskoi, että kaikkeen on 

looginen selitys, eikä hän ollut tippaakaan taikauskoinen. 

Joku oli murtautunut linnaan ja yritti pelotella häntä! 

Professori loikkasi vuoteeltaan ja tutki huoneet. Ketään 

ei näkynyt. Professori kutsui silloin komisario Jalosen, 

ilmoitti hänelle kutsumattomasta vieraasta ja pyysi 

komisariota aloittamaan tutkimuksen.

Kuka murtautui Purppuravalon linnaan, ja missä 

kutsumaton vieras on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......14
Rouva Päiväperhonen:  ...........18
Neiti Punakulta:  ....................33
Eversti Keltanokka:  ................37
Rouva Valkopesu:  ..................80
Pastori Viherlevä:  ..................60
Tohtori Mustapippuri:  ...........12
Komisario Jalonen:  ................32

Ratkaisu on sivulla 37
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MYSTEERI 29: KADONNUT ANSIOMERKKI

LAUANTAI 11. HEINÄKUUTA

Prinssi Azure oli tunnettu Euroopassa ovelana keräilijänä 

ja kauppiaana. Vuosien ajan hän oli ostanut, myynyt ja 

vaihtanut arvokkaita aseita, antiikkiesineitä, taidetta, 

kolikoita, postimerkkejä ja paljon muuta. Toisinaan 

prinssi avasi galleriansa ovet ja esitteli vaikuttavaa 

yksityiskokoelmaansa. Tänä iltana vierailijat saivat 

tutustua vaikuttavaan vanhojen kolikoiden, aseiden ja 

sotilasansiomerkkien kokoelmaan.

Kun viimeinen vieras oli lähtenyt galleriasta, Azure 

ryhtyi sulkemaan ovia yöksi. Silloin hän huomasi yhden 

ansiomerkeistä kadonneen! Vihaisena siitä, ettei ollut 

pitänyt vieraita tarkemmin silmällä, prinssi kutsui 

komisario Jalosen apuun.

Kuka varasti ansiomerkin, ja missä varas on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......74
Rouva Päiväperhonen:  ...........34
Neiti Punakulta:  ....................13
Eversti Keltanokka:  ................46
Rouva Valkopesu:  ..................71
Pastori Viherlevä:  ..................84
Tohtori Mustapippuri:  ...........62
Komisario Jalonen:  ................95

Ratkaisu on sivulla 37

MYSTEERI 30: KADONNUT KÄSIKIRJOITUS

SUNNUNTAI 12. HEINÄKUUTA

Eversti Keltanokka oli käyttänyt suuren osan kesästä 

suoltamalla uutterasti muistelmiaan paperille. Saatuaan 

seitsemännen luvun valmiiksi eversti hemmotteli itseään 

kerhoillalla. Kun Keltanokka palasi kotiin, hän päätti 

selailla vielä kerran käsikirjoituksensa läpi ja ihailla 

työtään. Käsikirjoitus oli kuitenkin kadonnut! Eversti oli 

varma, että joku oli varastanut sen – hän säilytti sitä aina 

samassa paikassa – eikä käsikirjoituksesta tietystikään 

ollut kopioita! Keltanokka muuttui kasvoiltaan ensin 

punaiseksi, sitten purppuranväriseksi ja lopulta 

kalmankalpeaksi. Mitä ihmettä hän tekisi? Eversti herätti 

kiihtyneenä uupuneen komisario Jalosen ja pyysi häntä 

tutkimaan tapausta.

Kuka varasti käsikirjoituksen, ja missä 

rikoksentekijä on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......41
Rouva Päiväperhonen:  ...........27
Neiti Punakulta:  ....................55
Eversti Keltanokka:  ................81
Rouva Valkopesu:  ..................63
Pastori Viherlevä:  ..................91
Tohtori Mustapippuri:  ...........73
Komisario Jalonen:  ................24

Ratkaisu on sivulla 38
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MYSTEERI 31: SALAPERÄISET VAROITUKSET

MAANANTAI 13. HEINÄKUUTA

Pastori Viherlevällä oli vaikeuksia saada kokoon kirkon 

uutta siipeä varten tarvittavat lahjoitukset. Hampshiren 

asukkaat olivat olleet kitsaita sen jälkeen, kun 

keräyslippaaseen liittyvä pieni väärinymmärrys oli tullut 

ilmi muutama kuukausi aiemmin. Viherlevä oli tehnyt 

ympäripyöreitä päiviä yrittäessään tuloksetta saada 

seurakuntalaiset avaamaan kukkaronsa nyörit.

Aamuisella kierroksellaan Viherlevä huomasi useissa 

puissa lehtisiä, joissa asukkaita varoitettiin lahjoittamasta 

rahaa huijaripastori Viherlevälle. Lehtisten mukaan 

Viherlevä suunnitteli karkaavansa seurakuntalaisten 

lahjoittamat rahat mukanaan, kuten hän oli tehnyt 

Amerikassa. Vimmastunut Viherlevä kutsui komisario 

Jalosen, jonka hän halusi selvittävän lehtisten alkuperän.

Kuka kiinnitti lehtiset paikoilleen, ja missä 

syyllinen on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......38
Rouva Päiväperhonen:  ...........43
Neiti Punakulta:  ....................89
Eversti Keltanokka:  ................22
Rouva Valkopesu:  ..................44
Pastori Viherlevä:  ..................48
Tohtori Mustapippuri:  ...........47
Komisario Jalonen:  ................45

Ratkaisu on sivulla 37

MYSTEERI 32: EPÄONNISTUNUT PÄIVÄLLINEN

REIJO TUHKANHARMAAN PÄIVÄKIRJASTA,
TIISTAI 14. HEINÄKUUTA 

(RANSKAN KANSALLISPÄIVÄ)

Mustolan kartanossa vietettiin edellisenä iltana 

ikimuistoinen päivällinen! Kun toiset joivat cocktaileja, joku 

hiipi ruokasaliin ja järjesteli istumapaikkakortit uudelleen. 

Useita istumajärjestystä koskevia sanattomia sääntöjä 

rikottiin, mikä aiheutti täydellisen kaaoksen päivällisen 

aikana.

Tässä parhaat palat: rouva Päiväperhonen kinasteli 

tyttärensä Josefi inan kanssa siitä, kumpi soveltui paremmin 

uuteen teatterirooliin, neiti Persikka kyseli selvästi 

ärtyneeltä komisario Jaloselta äskettäisen tapauksen 

yksityiskohtia, lordi Harmaja ja puutarhuri Tuomas 

riitelivät siitä, kumpi heistä oli suunnitellut kauniimman 

koristelammen puutarhaan. Seurauksena oli ruokasota, 

jonka tuoksinassa rouva Valkopesun juustokohokas päätyi 

kumolleen rouva Siniverisen päähän. Komisario Jalonen 

päätti tutkia asian heti seuraavana päivänä.

Kuka aiheutti katastrofi n päivällisen aikana, ja missä 

syyllinen on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......56
Rouva Päiväperhonen:  ...........49
Neiti Punakulta:  ....................64
Eversti Keltanokka:  ................61
Rouva Valkopesu:  ..................35
Pastori Viherlevä:  ..................78
Tohtori Mustapippuri:  ...........59
Komisario Jalonen:  ................72

Ratkaisu on sivulla 37
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MYSTEERI 33: VÄÄRENNETTY SEKKI

KESKIVIIKKO 15. HEINÄKUUTA

Käydessään pankissa nostamassa rahaa 

hyväntekeväisyyttä varten tohtori Mustapippuri huomasi 

tililtä puuttuvan suuren summan rahaa. Joku oli 

väärentänyt tohtorin nimen ja lunastanut sekillä isohkon 

rahasumman.

Kuka varasti rahat, ja missä varas on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......14
Rouva Päiväperhonen:  ...........57
Neiti Punakulta:  ....................33
Eversti Keltanokka:  ................54
Rouva Valkopesu:  ..................86
Pastori Viherlevä:  ..................52
Tohtori Mustapippuri:  ...........79
Komisario Jalonen:  ................66

Ratkaisu on sivulla 36

MYSTEERI 34: ÖINEN VAANIJA

TORSTAI 16. HEINÄKUUTA
(NEITI PUNAKULLAN 25-VUOTISPÄIVÄ)

Neiti Punakulta oli aina luottanut sisäiseen ääneensä, 

vaikkei oikein osannut selittää miksi. Tänä iltana hänen 

vaistonsa kertoi asiasta, joka sai kylmät väreet kulkemaan 

pitkin Punakullan selkäpiitä paljetein koristellun 

iltapuvun alla: joku seurasi häntä.

Neiti Punakulta yritti häivyttää tunteen mielestään, 

sillä hän juhlisti 25-vuotispäiväänsä viettämällä iltaa 

varakkaan ja uuteen suhteeseen valmiin leskimiehen 

kanssa. Tapahtumat eivät kuitenkaan jättäneet tulkinnan 

varaa: pimeyteen väistyvä varjo, taakse katoavat vaimeat 

askeleet ja hätäisesti peruuttavan avoauton kumien 

vinkuna. Vaaniko varas hänen korujaan? Oliko vaanija 

nimikirjoituksen haluava ihailija? Tai ehkä hyvitystä 

haluava entinen poikaystävä? Neiti Punakulta soitti 

komisario Jaloselle, joka tutki nopeasti tapauksen.

Kuka seurasi neiti Punakultaa, ja mistä vaanijan 

voi löytää?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......74
Rouva Päiväperhonen:  ...........34
Neiti Punakulta:  ....................55
Eversti Keltanokka:  ................93
Rouva Valkopesu:  ..................26
Pastori Viherlevä:  ..................17
Tohtori Mustapippuri:  ...........59
Komisario Jalonen:  ................77

Ratkaisu on sivulla 36
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MYSTEERI 35: ANASTETTU PISTOOLI

PERJANTAI 17. HEINÄKUUTA

Muistelmien kirjoittaminen sai eversti Keltanokan 

ajattelemaan kaihoisasti kunniakkaita päiviään 

sotavoimissa. Eversti kaipasi ampumaharjoituksista 

tuttua adrenaliinivirtaa ja päätti ampua muutaman 

harjoituslaukauksen vanhojen aikojen muistoksi. 

Kun hän avasi laatikon ottaakseen pistoolin esille, 

pistooli ei ollut paikallaan!

Kuka anasti pistoolin, ja missä varas on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......38
Rouva Päiväperhonen:  ...........88
Neiti Punakulta:  ....................40
Eversti Keltanokka:  ................70
Rouva Valkopesu:  ..................80
Pastori Viherlevä:  ..................42
Tohtori Mustapippuri:  ...........31
Komisario Jalonen:  ................21

Ratkaisu on sivulla 36

MYSTEERI 36: 
VAIHDETUT LUONNOSPIIRUSTUKSET

LAUANTAI 18. HEINÄKUUTA

Lordi Harmaja tapasi mielellään mahdollisia uusia 

asiakkaita erityisesti silloin, kun kyseessä oli 

varakas asiakas. Hän esitteli mielellään töitään eikä 

koskaan kyllästynyt kuulemaan kehuja taiteellisista 

saavutuksistaan. Tänään hänen on määrä esitellä 

Nottinghamin jaarlille laatimansa maisemasuunnitelman 

luonnokset. Harmaja oli ylpeä edistyksellisistä 

suunnitelmistaan ja oli varma, että saisi tehtäväkseen 

tuottoisan työn.

Kun lordi kääri ensimmäisen luonnoksen auki, hän 

tunsi kauhun kuristavan kurkkuaan. Huolellisesti 

laaditun suunnitelman asemesta piirros esitti lapsellisesti 

piirrettyä koulua ja leikkikenttää. Luonnokseen oli 

lisäksi piirretty tikku-ukkoja. Kun lordi avasi luonnoksen 

toisensa perään, asiat vain pahenivat.

Suuttunut ja loukkaantunut jaarli lähti tiehensä. Lordi 

Harmaja jäi yksin pohtimaan, kuka oli vastuussa tästä 

painajaisesta. Jonkun oli täytynyt hiipiä illalla lordin 

huoneeseen edellisenä yönä ja vaihtaa luonnokset 

nolatakseen hänet.

Kuka vaihtoi luonnokset, ja missä syyllinen on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo: ........56
Rouva Päiväperhonen:  ...........27
Neiti Punakulta:  ....................64
Eversti Keltanokka:  ................61
Rouva Valkopesu:  ..................58
Pastori Viherlevä:  ..................67
Tohtori Mustapippuri:  ...........12
Komisario Jalonen:  ................87

Ratkaisu on sivulla 36
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MYSTEERI 37: MÄRKÄ HUOPA

SUNNUNTAI 19. HEINÄKUUTA

Eversti Keltanokkaa vaivasi, että hän oli joutunut 

peruuttamaan päivällisen Petra Päiväperhosen kanssa 

muutama viikko aiemmin. Hän oli uppoutunut niin 

syvälle muistelmiinsa, ettei ollut muistanut hyvittää 

päivällistä rouvalle. Tänä kauniina aamuna eversti päätti 

kutsua rouva Päiväperhosen souturetkelle. Keltanokka 

sai tohtori Mustapippurilta luvan lainata tämän venettä. 

Rouva Päiväperhonen hyväksyi mielihyvin kutsun ja 

tarjoutui jopa valmistamaan retkilounaan kahdelle.

Kaikki vaikutti täydelliseltä, kunnes he soutivat 

kauemmas rannasta. Vene alkoi äkisti täyttyä vedellä! 

Keltanokka souti nopeasti takaisin rantaan, mutta 

kaksikon vaatteet, lounas ja retkihuopa olivat aivan 

märät. ”Joku on porannut reiän veneeseen! Retkeämme 

on sabotoitu!”, eversti Keltanokka huudahti ja lupasi 

soittaa komisario Jaloselle.

Kuka aiheutti veneen vuodon, ja missä syyllinen on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......82
Rouva Päiväperhonen:  ...........39
Neiti Punakulta:  ....................23
Eversti Keltanokka:  ................22
Rouva Valkopesu:  ..................16
Pastori Viherlevä:  ..................84
Tohtori Mustapippuri:  ...........31
Komisario Jalonen:  ................53

Ratkaisu on sivulla 36

MYSTEERI 38: HAUTAKAMMION SALAISUUDET

MAANANTAI 20. HEINÄKUUTA

Professori Purppuravalo oli huolissaan. Tohtori 

Mustapippurilla oli Egyptissä sijaitsevan salaisen 

hautakammion kartta, mutta tohtori kieltäytyi 

rahoittamasta tutkimusretkeä. Tohtori Mustapippuri 

ei tiennyt, että sir Hugh oli maksanut vuosittaista 

avustusta samaisen tutkimusretken toteuttamista varten. 

Purppuravalo oli aina löytänyt rahoille muuta käyttöä ja 

oli nyt tavalliseen tapaansa miltei rahaton. Mitä tohtori 

Mustapippuri ei tiennyt, se ei voinut häntä loukata -    

ainakaan toistaiseksi. Kaiken kukkuraksi Purppuravalo 

oli saanut postissa eriskummallisia kirjeitä, joissa 

vihjailtiin jollakulla olevan arvokkaita tietoja salaisesta 

hautakammiosta. Professori pelkäsi, että kirjeet olivat 

huijarin käsialaa, ja pyysi komisario Jalosta selvittämään 

kirjeiden lähettäjän.

Kuka lähetti kirjeet, ja missä syyllinen on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......20
Rouva Päiväperhonen:  ...........57
Neiti Punakulta:  ....................75
Eversti Keltanokka:  ................93
Rouva Valkopesu:  ..................71
Pastori Viherlevä:  ..................48
Tohtori Mustapippuri:  ...........12
Komisario Jalonen:  ................45

Ratkaisu on sivulla 36
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MYSTEERI 39: TENNISMAILA

TORSTAI 23. HEINÄKUUTA

Tutkittuaan aamun muinaisesineitä professori Petteri 

Purppuravalo kaipasi hiukan liikuntaa henkisen työn 

vastapainoksi. Mikä voisikaan rentouttaa paremmin kuin 

reipas tennisottelu? Purppuravalo vaihtoi vaatteensa ja 

lähti Mustolan kartanon ruohopohjaiselle tenniskentälle. 

Kun professori avasi vajan oven noutaakseen sieltä 

mailansa, hän yllättyi huomatessaan, että maila oli 

kadonnut!

”Outoa”, Purppuravalo pohti: tätä aiemmin maila oli aina 

roikkunut samalla paikalla seinällä. Muut vieraat tiesivät, 

ettei mailaa saanut lainata. Tennismaila oli melko kallis, 

se oli valmistettu juuri Purppuravaloa varten, ja sillä oli 

tunnearvoa. Erittäin harmistunut Purppuravalo pyysi 

komisario Jalosta tutkimaan asiaa.

Kuka ryöväsi tennismailan, ja missä varas on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......14
Rouva Päiväperhonen:  ...........76
Neiti Punakulta:  ....................55
Eversti Keltanokka:  ................70
Rouva Valkopesu:  ..................63
Pastori Viherlevä:  ..................78
Tohtori Mustapippuri:  ...........79
Komisario Jalonen:  ................92

Ratkaisu on sivulla 36

MYSTEERI 40: ÄKILLINEN SAIRASTAPAUS

PERJANTAI 24. HEINÄKUUTA

Mika Niitty-Puro soitti tohtori Mustapippurille heti 

toimistoon päästyään. Sir Hughin ystävien soitoista oli 

tullut alituinen riesa Niitty-Purolle. Lakimies toivoi, että 

tohtori Mustapippuri saisi heidät pysymään aisoissa. 

Hän muistutti tohtori Mustapippuria siitä, ettei voinut 

kertoa tietoja haltuunsa uskotusta omaisuudesta edes 

tohtori Mustapippurille itselleen tämän enon ahnaista 

seuralaisista puhumattakaan.

Tohtori Mustapippuri lupasi kerätä seurueen koolle 

Mustolan kartanoon ja jutella kutsun saaneiden vieraiden 

kanssa päivällispöydän ääressä. Sovittuna päivänä 

rouva Valkopesu kuitenkin sairastui niin vakavasti, että 

päivällistä täytyi lykätä tuonnemmaksi. Tohtori epäili 

ilkityötä ja pyysi komisario Jalosta selvittämään, oliko 

rouva Valkopesun äkillinen sairastuminen seurausta 

tahallisesta vahingonteosta.

Kuka aiheutti rouva Valkopesun sairastumisen, ja 

missä tämä henkilö on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......69
Rouva Päiväperhonen:  ...........68
Neiti Punakulta:  ....................64
Eversti Keltanokka:  ................81
Rouva Valkopesu:  ..................44
Pastori Viherlevä:  ..................52
Tohtori Mustapippuri:  ...........25
Komisario Jalonen:  ................72

Ratkaisu on sivulla 35

MY

Tohtori M

aikana sa

Mustolan

mitä poik

oli palkan

sanoa kuk

ei näyttän

rouva Val

Tohtori M

Jaloselle. 

toisen he

kanssa.

Kuka pa

toimeksia

42404i09.indd   2842404i09.indd   28 4/8/06   09:34:174/8/06   09:34:17



29

080642404109  Aa     PARKER / Cluedo Mysteries      Rules  (FI)

Originator: SH Approval: CONF ROD: 08.11 File Name: 42404i09.indd

APAUS

eti 

sta oli 

voi, että 

ssa. 

oinut 

edes 

naista 

lle 

vieraiden 

ä 

ti, että 

päili 

oliko 

usta 

, ja 

MYSTEERI 41: RAUHAN HÄIRITSIJÄ

LAUANTAI 25. HEINÄKUUTA

Tohtori Mustapippuri näki kolmannen kerran kesän 

aikana saman nuoren pojan piilottelevan pensaikossa 

Mustolan kartanon alueella. Tohtori Mustapippuri kysyi, 

mitä poika teki hänen maillaan. Poika vastasi, että joku 

oli palkannut hänet kartanoon töihin, mutta ei osannut 

sanoa kuka hänet oli palkannut ja mitä varten. Tuomas 

ei näyttänyt tietävän pojasta mitään, kuten eivät myös 

rouva Valkopesu tai hovimestari Reijo Tuhkanharmaa. 

Tohtori Mustapippuri soitti hämmentyneenä komisario 

Jaloselle. Muutama todistaja oli nähnyt pojan juttelevan 

toisen henkilön kanssa – luultavasti toimeksiantajansa 

kanssa.

Kuka palkkasi pojan, ja missä hänen 

toimeksiantajansa on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......38
Rouva Päiväperhonen:  ...........18
Neiti Punakulta:  ....................89
Eversti Keltanokka:  ................11
Rouva Valkopesu:  ..................80
Pastori Viherlevä:  ..................36
Tohtori Mustapippuri:  ...........62
Komisario Jalonen:  ................32

Ratkaisu on sivulla 35

MYSTEERI 42: YLIMIELINEN RATSASTAJA

SUNNUNTAI 26. HEINÄKUUTA 1925

Joka ilta kello 17.00:n aikoihin Tuomas käveli Mustolan 

kartanon talleille ruokkimaan ja juottamaan hevoset. 

Tänä iltana Tuomaksen suosikkihevonen, ruunikko 

nimeltä Windsor, oli hermostunut ja säikky. Tuomas astui 

talliin ja katsahti ympärilleen. Windsorilla oli ratsastettu 

äskettäin, eikä ratsastaja ollut lopuksi tyynnyttänyt 

hevosta harjaamalla sitä. Tuomas huomasi lisäksi, että 

hevoselta puuttui kenkä. Tuomas soitti raivostuneena 

komisario Jaloselle. Voisiko komisario olla niin hyvä, että 

selvittäisi, oliko ketään nähty norkoilemassa tallien luona 

iltapäivän aikana?

Kuka oli ylimielinen ratsastaja, ja missä hän nyt on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......29
Rouva Päiväperhonen:  ...........49
Neiti Punakulta:  ....................28
Eversti Keltanokka:  ................22
Rouva Valkopesu:  ..................35
Pastori Viherlevä:  ..................91
Tohtori Mustapippuri:  ...........73
Komisario Jalonen:  ................95

Ratkaisu on sivulla 35
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MYSTEERI 43: RYÖSTETTY RUBIINI

KESKIVIIKKO 29. HEINÄKUUTA

Josefi ina Punakulta puhui lakkaamatta kauniista 

rubiinikaulakorusta, jonka hän oli saanut varakkaalta 

uudelta poikaystävältään täyttäessään 25 vuotta. Hän oli 

odottanut voivansa esitellä korua tohtori Mustapippurin 

päivälliskutsuilla edellisenä perjantaina. Neiti oli 

pettynyt, kun päivällinen siirrettiin lauantaiksi 8. päiväksi 

elokuuta. Punakulta nautti kuitenkin odottaessaan oikeaa 

hetkeä ja avasi jalokivirasian ihaillakseen kaulakorua 

jälleen kerran.

Nainen huomasi heti korun menettäneen kiiltonsa. 

Läheltä katsottuna koru oli selvästi muovattavasta 

massasta tehty väärennös! Neiti soitti komisario Jaloselle 

ja ilmoitti tälle rikoksesta.

Kuka otti neiti Punakullan rubiinikaulakorun ja 

korvasi sen väärennöksellä, ja missä varas on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......41
Rouva Päiväperhonen:  ...........34
Neiti Punakulta:  ....................13
Eversti Keltanokka:  ................61
Rouva Valkopesu:  ..................71
Pastori Viherlevä:  ..................84
Tohtori Mustapippuri:  ...........47
Komisario Jalonen:  ................53

Ratkaisu on sivulla 35

MYSTEERI 44: VÄÄRENNETYT LEHTISET

LAUANTAI 1. ELOKUUTA

Hampshiren asukkaille oli jaettu postilaatikoihin lehtisiä, 

joissa heitä pyydettiin lahjoittamaan rahaa useille 

paikallisille kouluille. Epäilys heräsi ensimmäisenä 

tohtori Mustapippurissa, joka oli äskettäin lahjoittanut 

rahaa kahdelle koululle ja ihmetteli, miksi koulut 

pyysivät lisää. Kun tohtori Mustapippuri soitti kouluihin, 

niissä ei tiedetty mitään lehtisistä. Kouluista luvattiin 

soittaa komisario Jaloselle ja pyytää tätä selvittämään, 

oliko kenenkään epäilyttävän henkilön nähty 

jakelevan lehtisiä.

Kuka toimitti väärennetyt lehtiset, ja missä 

rikoksentekijä piileksii?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......14
Rouva Päiväperhonen:  ...........57
Neiti Punakulta:  ....................75
Eversti Keltanokka:  ................37
Rouva Valkopesu:  ..................30
Pastori Viherlevä:  ..................52
Tohtori Mustapippuri:  ...........31
Komisario Jalonen:  ................24

Ratkaisu on sivulla 35
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MYSTEERI 45: RAKKAUSKIRJE

SUNNUNTAI 2. ELOKUUTA

Tehdessään jälleen viikonloppuna töitä toimistossaan 

Mika Niitty-Puro kävi läpi postiaan, jota ei ollut ehtinyt 

avata perjantaina. Yksi kirjeistä näytti – ja tuoksui –      

erilaiselta kuin muut. Mies avasi makealta tuoksuvan 

kirjeen ja alkoi lukea kukkaiskielellä kirjoitettua tekstiä. 

Kirje oli täynnä imartelevia ja keimailevia huomautuksia. 

Jopas sentään – hänellä oli salainen ihailija! Valitettavasti 

kirjettä ei ollut allekirjoitettu. Kun lakimies näki 

komisario Jalosen seuraavana päivänä, hän antoi kirjeen 

tälle ja pyysi komisariota selvittämään kirjeen lähettäjän.

Kuka lähetti kirjeen, ja missä tämä henkilö on nyt?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......56
Rouva Päiväperhonen:  ...........68
Neiti Punakulta:  ....................64
Eversti Keltanokka:  ................93
Rouva Valkopesu:  ..................63
Pastori Viherlevä:  ..................17
Tohtori Mustapippuri:  ...........59
Komisario Jalonen:  ................66

Ratkaisu on sivulla 35

MYSTEERI 46: VAIHTUNUT KÄSILAUKKU

MAANANTAI 3. ELOKUUTA

Rouva Päiväperhonen oli ostoksilla kaupungissa, kun 

hän huomasi kalliin käsilaukkunsa näyttävän hieman 

erilaiselta kuin ennen. Kun rouva tarkasti käsilaukun 

sisällön, kaikki näytti olevan tallella… lompakko, 

silmälasit… mutta mitä nyt! Osoitekirja oli kadonnut! 

Käsilaukku oli lisäksi vaihtunut toiseen, selvästi 

halvempaan laukkuun!

Kuka vaihtoi käsilaukut rouvan huomaamatta, ja 

missä syyllinen on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......38
Rouva Päiväperhonen:  ...........27
Neiti Punakulta:  ....................19
Eversti Keltanokka:  ................11
Rouva Valkopesu:  ..................58
Pastori Viherlevä:  ..................36
Tohtori Mustapippuri:  ...........47
Komisario Jalonen:  ................45

Ratkaisu on sivulla 34
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MYSTEERI 47: KADONNUT PÄIVÄKIRJA

TIISTAI 4. ELOKUUTA

Hampshiren asukkaissa herätti vain harva asia enemmän 

uteliaisuutta kuin salaperäisen rouva Petra Päiväperhosen 

päiväkirja. Vuosien ajan hän oli ollut epäilyjen, arvailujen 

ja juoruilun kohteena. Naisen kolme edesmennyttä 

aviomiestä olivat kaikki kuolleet epäilyttävissä oloissa, 

hänen väitetyt suhteensa tärkeiden henkilöiden kanssa 

synnyttivät otsikoita juorulehdistössä, ja syyt elinikäiseen 

vihanpitoon tyttären Josefi ina Punakullan kanssa olivat 

hämärän peitossa. Ei ollut yllätys, että joku viekas olento 

oli lopulta vienyt hänen päiväkirjansa. Siinä oli varmasti 

kiehtovaa luettavaa. Viranomaiset kutsuttiin nopeasti 

paikalle.

Kuka varasti kuohuttavan päiväkirjan, ja mistä 

rikoksentekijän voi löytää?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......74
Rouva Päiväperhonen:  ...........49
Neiti Punakulta:  ....................89
Eversti Keltanokka:  ................11
Rouva Valkopesu:  ..................80
Pastori Viherlevä:  ..................60
Tohtori Mustapippuri:  ...........73
Komisario Jalonen:  ................72

Ratkaisu on sivulla 34

MYSTEERI 48: PIHISTETTY MAALAUS

KESKIVIIKKO. 5. ELOKUUTA

Vieraillessaan teeaikaan tohtori Mustapippurin 

luona Mustolan kartanossa professori Purppuravalo 

kuljeskeli salissa ja ihaili edesmenneen sir Hughin 

arvokasta taidekokoelmaa. Äkkiä mies pysähtyi 

tuijottamaan edessään olevaa maalausta. ”Jaakko, tämä 

Gainsboroughin maalaus on väärennös!” hän huudahti. 

”Pelkäänpä, että sinua on huijattu!”

Tohtori Mustapippuri huomasi yhdellä silmäyksellä 

Purppuravalon olevan oikeassa: signeeraukseksi oli 

merkitty ”Thomas” merkinnän ”Thos” asemesta – varma 

merkki Gainsboroughin työn väärennöksestä. Tohtori 

Mustapippuri ei kuitenkaan ollut hölmö: hän oli 

varmistanut maalauksen aitouden ennen sen ostamista 

jonkin verran hämäräperäiseltä prinssi Azurelta. 

Joku oli äskettäin vaihtanut alkuperäisen maalauksen 

väärennökseen!

Kuka oli vienyt mittaamattoman arvokkaan 

maalauksen, ja missä varas on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......82
Rouva Päiväperhonen:  ...........39
Neiti Punakulta:  ....................33
Eversti Keltanokka:  ................22
Rouva Valkopesu:  ..................71
Pastori Viherlevä:  ..................67
Tohtori Mustapippuri:  ...........31
Komisario Jalonen:  ................87

Ratkaisu on sivulla 34
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MYSTEERI 49: HUHU

TORSTAI 6. ELOKUUTA

Kävellessään kaupungin halki Jatta Niitty-Puro kuuli 

osia kahden kunnianarvoisen hampshireläisen rouvan 

välisestä hätkähdyttävästä keskustelusta. Kuultu 

kuohutti rouvan mieltä pahanpäiväisesti. Toinen naisista 

sanoi kuulleensa, että Niitty-Puron aviomiestä Mikaa 

vastaan aiottiin nostaa oikeusjuttu ja että itse tohtori 

Mustapippuri oli kantajana! 

Kuka levitti tätä pahansuopaa huhua, ja missä 

tämä touhottaja on?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......69
Rouva Päiväperhonen: :  .........49
Neiti Punakulta:  ....................23
Eversti Keltanokka:  ................93
Rouva Valkopesu:  ..................16
Pastori Viherlevä:  ..................78
Tohtori Mustapippuri:  ...........12
Komisario Jalonen:  ................92

Ratkaisu on sivulla 34

MYSTEERI 50: PIENI HYVITYS

PERJANTAI 7. ELOKUUTA

Mika Niitty-Puro oli sietokykynsä äärirajoilla tohtori 

Mustapippurin niin kutsuttujen ”ystävien” suhteen. Tämä 

lakimies ei ollut koskaan tavannut ahneempaa joukkoa ja 

oli saanut tarpeekseen heidän jatkuvasta häirinnästään. 

Mies oli jopa alkanut jättää vastaamatta heidän 

puheluihinsa. Hän ei halunnut muuta kuin päästä hetkeksi 

eroon heistä kaikista – oma vaimonsa mukaan lukien.

Aivan niin. Ennen lähtöään hän päätti vilkaista vielä 

kerran muutoksia, joita hän oli tänä aamuna tehnyt sir 

Hugh Mustapippurin omaisuuden hoitoon liittyviin 

yksityiskohtiin. Muutokset helpottaisivat hänen elämäänsä 

– ja tohtori Mustapippuri hyväksyisi varmasti muutokset. 

Lakimies kertoisi muutoksista tohtorille huomenna.

Selatessaan kansion sisältöä Niitty-Puro hätkähti äkkiä. 

Kansio tuntui kevyemmältä kuin muutama tunti sitten. 

Hänen sydämensä alkoi lyödä nopeammin. Osa sivuista 

puuttui! Oliko hän niin poissa tolaltaan, että ote työasioista 

alkoi lipsua? Vai oliko tapahtunut uusi ilkityö? Pahinta 

peläten lakimies soitti komisario Jaloselle.

Kuka varasti asiakirjat, ja missä rikoksentekijä on nyt?

RATASASETUKSET

Professori Purppuravalo:  .......56
Rouva Päiväperhonen:  ...........43
Neiti Punakulta:  ....................55
Eversti Keltanokka:  ................81
Rouva Valkopesu:  ..................30
Pastori Viherlevä:  ..................84
Tohtori Mustapippuri:  ...........73
Komisario Jalonen:  ................77

Ratkaisu on sivulla 34
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MYSTEERIN 46 RATKAISU: VAIHTUNUT KÄSILAUKKU

Syyllinen: prinssi Azure        Piilopaikka: tori

Petra Päiväperhosen osoitekirja oli kaupungin paksuin. Hän 
kirjoitti erittäin säntillisesti muistiin kaikkien tuntemiensa, 
tapaamiensa tai tietämiensä henkilöiden puhelinnumerot niin, 
että saattoi tarvittaessa ottaa heihin yhteyttä syystä tai toisesta. 
Prinssi Azuren oli saatava kiinni eräs hämäräperäinen veikko 
Ranskassa, mutta hän ei halunnut herättää epäilyjä kyselemällä 
miehen osoitetta. Prinssi arveli, että Päiväperhosella olisi 
miehen puhelinnumero, ja osti rouvan laukkua muistuttavan 
käsilaukun. Mies vaihtoi laukut Mustolan kartanossa edellisenä 
yönä. Prinssi Azure toivoi voivansa palauttaa osoitekirjan 
puhelinnumeron tarkistamisen jälkeen. Nainen ehti kuitenkin 
lähteä vaihdettu käsilaukku mukanaan ennen kuin prinssi ehti 
vaihtaa laukut uudelleen.

MYSTEERIN 47 RATKAISU: KADONNUT PÄIVÄKIRJA

Syyllinen: rouva Niitty-Puro        Piilopaikka: koju

Tunkeileva rouva Niitty-Puro käytti kaikki mahdolliset 
tilaisuudet penkoakseen rouva Päiväperhosen tavaroita toivoen 
löytävänsä tämän päiväkirjan. Vaiva tuotti vihdoin tulosta, kun 
hän löysi päiväkirjan hatturasiaan piilotettuna. Rouva Niitty-
Puro poistui nopeasti päiväkirja mukanaan, nousi bussiin ja 
istuutui pitkää matkaa ja nautinnollista lukuhetkeä varten. 
Nainen pidätettiin pian, mutta hän oli ehtinyt lukea, että rouva 
Päiväperhonen kiristi sir Hughia pitämällä salassa tämän 
liiketoimet tietyn henkilön kanssa. Tämä ”tietty henkilö” oli 
heille kaikille tuttu!

MYSTEERIN 48 RATKAISU: PIHISTETTY MAALAUS

Syyllinen: professori Purppuravalo       Piilopaikka: koju

Todistajien lausunnot ja professori Purppuravalon sormenjäljet 
paljastivat syyllisen. Purppuravalo oli vaihtanut maalaukset 
juhlien aikana ja piilottanut myöhemmin alkuperäisen 
maalauksen Azuren galleriaan. Valitettavasti professori oli 
kiireessä unohtanut pyyhkiä sormenjälkensä maalausten 
takapuolelta. ”Havaitsemalla” väärennöksen vierailullaan 
Mustolan kartanossa Purppuravalo toivoi voivansa lavastaa 
prinssi Azuren syylliseksi ja saavuttaa samalla pian rikastuvan 
tohtori Mustapippurin suosion. Töppäilevä ja hajamielinen 
Purppuravalo tarjosi kuitenkin salapoliiseille vain uuden 
nopeasti ratkaistavan pähkinän.

MYSTEERIN 49 RATKAISU: HUHU

Syyllinen: rouva Päiväperhonen         Piilopaikka: bussi

Petra Päiväperhonen maksoi Jatta Niitty-Purolle päiväkirjansa 
pihistämisen ripeästi ja julmasti. Hän oli kuullut huhuja, 
joiden mukaan tohtori Mustapippuri aikoi haastaa Niitty-Puron 
oikeuteen, mutta ei ollut varma huhun todenperäisyydestä. 
Rouva oli kuitenkin raivostunut siitä, että rouva Niitty-Puro 
oli varastanut yhden hänen kallisarvoisimmista tavaroistaan 
eikä Mika Niitty-Puro ollut vastannut hänen puheluihinsa. 
Petra Päiväperhonen päätti tappaa kaksi kärpästä yhdellä 
iskulla ja laski huhun liikkeelle kampaajalla ollessaan. Nainen 
tiesi, että huhu leviäisi kaupungissa kulovalkean tavoin ja saisi 
pariskunnan ahdinkoon.

MYSTEERIN 50 RATKAISU: PIENI HYVITYS

Syyllinen: rouva Niitty-Puro         Piilopaikka: koju

Jatta Niitty-Puro oli hyvin sekavassa mielentilassa. Hänen 
aviomiehensä näytti viime aikoina uppoutuneen täysin sir 
Hugh Mustapippurin omaisuuden hoitoon. Vaimo ei ollut 
koskaan nähnyt miestään niin kiireisenä ja ärtyisänä. Kaiken 
kukkuraksi mies oli pyytänyt avioeroa! Oli totta, että he eivät 
olleet tulleet toimeen vuosiin. Mutta mitä ihmettä nainen tekisi 
ilman miestään – ja tämän rahoja? Vihainen ja kostonhimoinen 
Jatta päätti käydä miehensä toimistossa sillä välin, kun kaikki 
olivat lounaalla. Nainen hiipi lakitoimistoon, löysi joitakin 
tärkeältä näyttäviä papereita miehensä työpöydältä ja sulloi ne 
laukkuunsa. Rouva Niitty-Puro lukisi asiakirjat myöhemmin. 
Toistaiseksi rouva oli tyytyväinen siihen, että kadonneet 
asiakirjat aiheuttaisivat hänen miehelleen ansaittua tuskaa ja 
kärsimystä.
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MYSTEERIN 41 RATKAISU: RAUHAN HÄIRITSIJÄ

Syyllinen: Tuomas       Piilopaikka: kulkue 

Asiaa ei käynyt kieltäminen: Tuomas oli tulossa vanhaksi, ja 
raskaat puutarhatyöt alkoivat vaatia veronsa.

 Hän saattoi kastella, kitkeä, haravoida ja karsia, mutta 
kaivaminen, vetäminen, kantaminen ja istuttaminen alkoivat 
tuntua selässä. Tuomas oli palkannut nuoren pojan auttamaan 
näissä askareissa, mutta piti tiedon toistaiseksi omana 
salaisuutenaan. Puutarhuri häpesi liikaa kertoakseen tohtori 
Mustapippurille, että ikä oli alkanut vaivata.

MYSTEERIN 42 RATKAISU: YLIMIELINEN RATSASTAJA

Syyllinen: eversti Keltanokka        Piilopaikka: koju

Eversti Keltanokka edistyi hyvin muistelmien kirjoittamisessa, 
mutta hänellä oli vaikeuksia muistaa joitakin ratsain 
kokemiaan seikkailuja. Edellisestä ratsastuskerrasta oli pitkä 
aika, ja eversti kaipasi jälleen satulaan. Ehkä kunnon laukka 
virkistäisi hänen muistiaan. Keltanokka kävi Mustolan 
kartanossa, mutta ei löytänyt tohtori Mustapippuria eikä 
Tuomasta. Eivät he varmastikaan pahastu, vaikka yhtä hevosta 
lainattaisiin, vai kuinka? Eversti ratsasti Windsor-ruunikolla 
osapuilleen tunnin verran ja vei hevosen takaisin juuri ennen 
ruokinta-aikaa. Poistuessaan nopeasti eversti otti yhden 
Windsorin kengistä mukaansa onnea tuomaan. Hän tarvitsi 
kaiken mahdollisen onnen saadakseen muistelmansa valmiiksi!

MYSTEERIN 43 RATKAISU: RYÖSTETTY RUBIINI

Syyllinen: professori Purppuravalo        Piilopaikka: tori

Professori Purppuravalo ja tohtori Mustapippuri olivat olleet 
eripuraisia siitä lähtien, kun Purppuravalo oli nostanut 
tohtori Mustapippurin tililtä rahoja väärennetyllä sekillä. 
Kun Purppuravalo oli luvannut maksaa rahat takaisin tohtori 
Mustapippurille, tämä oli luopunut syytteistä. Nyt tohtori 
halusi rahansa takaisin, mutta professori oli jo käyttänyt 
niistä suurimman osan! Mies tuli epätoivoisena ajatelleeksi 
neiti Punakullan rubiinikaulakorua. Purppuravalo teetätti 
korusta väärennöksen ja vaihtoi sen oikeaan. Professori ajatteli 
hyväuskoisesti, ettei neiti Punakulta huomaisi eroa.

MYSTEERIN 44 RATKAISU: VÄÄRENNETYT LEHTISET

Syyllinen: neiti Persikka         Piilopaikka: koju

Neiti Amalia Persikka oli saanut tarpeekseen Hampshiren 
kunnianarvoisista asukkaista. Suuri osa heistä oli tosin 
ollut ystävällisiä, kun hän oli muuttanut Amerikasta 
Englantiin. Joku oli jopa ottanut hänet siipiensä suojaan. 
Neiti halusi kuitenkin vain rahaa – rahaa lakialan tutkinnon 
suorittamiseen. Tutkintomahdollisuus oli mennyt häneltä sivu 
suun, kun isä oli mennyt vararikkoon. Kaikki tuttavapiirin 
jäsenet näyttivät olevan varoissaan, mutta silti he olivat liian 
saitoja jakamaan omastaan kaikista vihjeistä huolimatta! Neiti 
oli kuitenkin päättänyt saada rahat kokoon tavalla tai toisella. 
Amalia Persikka kirjoitti viralliselta näyttäviä lehtisiä, joissa 
oli väärennetty osoite rahojen lähettämistä varten. Hän jakoi 
lehtiset ja ryhtyi odottamaan, että ”lahjoitukset” virtaisivat 
hänen käyttöönsä!

MYSTEERIN 45 RATKAISU: RAKKAUSKIRJE

Syyllinen: neiti Punakulta        Piilopaikka: bussi

Josefi ina Punakulta oli jo lähettänyt kaksi kirjettä Niitty-
Purolle. Ensimmäisessä kirjeessä neiti oli vaatinut selitystä 
sille, miksi hänen äitinsä sai avustusta sir Hughin varoista. 
Toisessa kirjeessä neiti oli pyytänyt selitystä samalle asialle. 
Niitty-Puron sihteeri oli vastannut kumpaankin kirjeeseen 
ilmoittamalla, että omaisuuden hoitoon liittyvät yksityiskohdat 
olivat erittäin luottamuksellisia. Oli aika vaihtaa taktiikkaa. 
Niitty-Puron sihteeri ei varmastikaan uskaltaisi avata 
työnantajalleen osoitettua rakkauskirjettä! Neiti Punakulta 
kirjoitti imartelevan nimettömän kirjeen, pirskotti siihen 
hajuvettä ja suunnitteli jatkavansa kirjeiden kirjoittamista 
Niitty-Puron kiinnostuksen ylläpitämiseksi. Neiti oli kuullut, 
että mies aikoi erota vaimostaan Jatasta, joten reitti oli vapaa! 
Kun neiti lopulta paljastaisi lähettäneensä kirjeet, Niitty-Puro 
olisi auttamatta koukussa – ja kertoisi kaiken, mitä juonitteleva 
neiti Punakulta haluaisi tietää!
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MYSTEERIN 34 RATKAISU: ÖINEN VAANIJA

Syyllinen: pastori Viherlevä        Piilopaikka: bussi

Pastori Viherlevä epäili, että Josefi ina Punakullan 25-
vuotispäivä olisi tälle tuottoisa ilta. Värikkäiden onnenonkijan 
vaiheidensa jälkeen kaksinaamainen Viherlevä tiesi, ettei 
neiti Punakulta lakkaisi huiputtamasta rikasta leskimiestä 
ennen kuin saisi haluamansa – rubiinikaulakorun. Viherlevä 
oli valmis lyömään vetoa siitä, että tämä ilta olisi se suuri ilta. 
Pastori suunnitteli, että näkisi ensin, millaisen lahjan neiti 
Punakulta saisi, seuraisi neitiä sitten kotiin ja ottaisi selvää, 
mihin neiti asettaa jalokiven.

MYSTEERIN 35 RATKAISU: ANASTETTU PISTOOLI

Syyllinen: neiti Punakulta        Piilopaikka: koju

Neiti Punakulta valmistautui erääseen West End –
teatteriesitykseen. Hän näyttelisi mestariampuja Annie 
Oakleytä villiin länteen sijoittuvassa näytelmässä. 
Punakullan roolihahmon oli osattava käsitellä aseita, mutta 
neiti Punakullalla oli vain vähän kokemusta aseista. Neiti 
Punakullasta olisi ollut noloa pyytää eversti Keltanokalta 
apua, joten hän päätti mieluummin ”lainata” pistoolin 
harjoitellakseen aseen käsittelemistä.

MYSTEERIN 36 RATKAISU: 
VAIHDETUT LUONNOSPIIRUSTUKSET

Syyllinen: Tuomas       Piilopaikka: bussi

Kyllä, Tuomas on iskenyt uudelleen! Kyllästyneenä 
lordi Harmajan kertomuksiin varakkaista tuttavistaan ja 
menestyksekkäistä suunnitelmistaan Tuomas keksii tavan nolata 
lordi. Nyt hänellä on tilaisuutensa. Lordi Harmaja odotti vesi 
kielellä saavansa uuden asiakkaan Nottinghamin jaarlista, johon 
aikoi tehdä vaikutuksen. Tuomas piirsi muutaman luonnoksen, 
avasi Harmajan oven lukon ja vaihtoi luonnokset salaa.

MYSTEERIN 37 RATKAISU: MÄRKÄ HUOPA

Syyllinen: rouva Valkopesu        Piilopaikka: koju

Tohtori Mustapippuri mainitsi rouva Valkopesulle, että 
eversti Keltanokka ja rouva Päiväperhonen piipahtaisivat 
souturetkelle. Rouva ei pitänyt ajatuksesta. Rouva Valkopesu 
piti eversti Keltanokasta eikä halunnut rouva Päiväperhosen 
kaltaisen hupakon iskevän silmiänsä everstiin. Rouva 
Valkopesu juoksi venevajalle ja teki veneeseen reiän, koska 
halusi vesittää kaksikon suunnitelmat.

MYSTEERIN 38 RATKAISU:
HAUTAKAMMION SALAISUUDET

Syyllinen: prinssi Azure         Piilopaikka: bussi

Prinssi Azure oli päässyt jyvälle Purppuravalon matkasta 
hautakammioon ja halusi osansa jännityksestä. Azure arveli, 
että voisi Purppuravalon uteliaisuuden herättämällä päästä 
mukaan seikkailuun ja saisi ehkä jopa osuuden aarteesta.

MYSTEERIN 39 RATKAISU: TENNISMAILA

Syyllinen: rouva Päiväperhonen        Piilopaikka: tori

Rouva Päiväperhonen halusi, että hänen kerholla tapaamansa 
komea leskimies kiinnittäisi häneen huomiota. Rouva otti sen 
vuoksi yksityisiä tennistunteja useita kertoja viikossa. Nainen 
tiesi, että professori Purppuravalolla oli hieno maila, jota hän 
ei käyttänyt juuri lainkaan. Rouva Päiväperhonen ”lainasi” 
mailaa kysymättä ensin. Useita viikkojen aikana pidettyjen 
tennistuntien jälkeen rouva Päiväperhonen toivoi, että hänen 
pelinsä kiinnittäisi herrasmiehen huomion. Toistaiseksi rouva 
oli kuitenkin onnistunut saamaan vain tenniskyynärpään ja 
useita kiviä kenkiinsä.

MYSTEERIN 40 RATKAISU: ÄKILLINEN SAIRASTAPAUS

Syyllinen: pastori Viherlevä       Piilopaikka: kulkue 

Pastori Viherlevä oli poissa tolaltaan. Hänen rahansa olivat 
loppuneet, kuten tavallista, eikä hän keksinyt uusia juonia. 
Sir Hugh oli maksanut hänelle kuukausiavustusta. Viherlevä 
oli saanut Mustapippurin tuoreeltaan kiinni laittomasta 
liiketoiminnasta, ja avustus oli saatu suurelta osin kiristämällä. 
Osa varoista meni kirkon tilille. Viherlevä yritti saada Niitty-
Puron lähettämään rahat suoraan hänelle. Hän pelkäsi asian 
tulevan puheeksi päivällisillä Mustolan kartanossa. Pastori 
halusi siirtää päivällisiä ja lisäsi joihinkin rouva Valkopesun 
suosikkisuklaisiin runsaasti vahvaa ulostuslääkettä. Nainen 
olisi vain sen verran sairas, että päivällinen jouduttaisiin 
perumaan.
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MYSTEERIN 28 RATKAISU: KUISKAUKSIA LINNASSA

Syyllinen: lordi Harmaja         Piilopaikka: bussi

Lordi Harmaja oli kuullut, että tohtori Mustapippurilla oli 
salaisen hautakammion kartta. Lordi tiesi, että professori 
Purppuravalo suunnitteli matkaa Egyptiin, ja halusi mukaan 
aarteenmetsästykseen. Ensimmäisessä maailmansodassa 
kartanpiirtäjänä toiminut Harmaja oli varma, että hänen 
taidoistaan olisi hyötyä. Kun hän tarjosi Purppuravalolle 
apuaan tiettyä osuutta vastaan, Purppuravalo kieltäytyi. 
Harmistunut lordi Harmaja oli valmis mihin tahansa ja hiipi 
linnaan myöhään yöllä. Hän kuiskaili aavemaisella äänellä 
Purppuravalon makuuhuoneen oven takana yrittäen pelottaa 
tämän muuttamaan mielensä.

MYSTEERIN 29 RATKAISU: KADONNUT ANSIOMERKKI

Syyllinen: eversti Keltanokka         Piilopaikka: kulkue 

Eversti Keltanokka oli hyvin innokas osallistumaan 
Azuren kokoelman esittelytilaisuuteen. Everstillä oli oma 
ansiomerkkikokoelmansa – hän ei ollut ostanut, varastanut 
tai vaihtanut mitään, vaan saanut ansiomerkit osoituksena 
ansioistaan sotilasuralla. Yksi everstin ansiomerkeistä oli 
varastettu edellisenä vuonna. Keltanokka epäili vahvasti 
prinssi Azurea varkaaksi pystymättä kuitenkaan todistamaan 
epäilyjään. Olisiko prinssi niin röyhkeä (tai tyhmä), että 
asettaisi ansiomerkin esille? Vastaus oli myöntävä! Keltanokka 
huomasi kadonneen ansiomerkin roikkuvan muiden Azuren 
kokoelmaan kuuluvien merkkien seassa. Eversti irrotti tyynesti 
ansiomerkin, kiinnitti sen rintapieleensä ja käveli pois. Kukaan 
ei huomannut mitään – tai niin eversti luuli.

MYSTEERIN 30 RATKAISU: KADONNUT KÄSIKIRJOITUS

Syyllinen: Tuomas         Piilopaikka: koju

Keltanokan olisi pitänyt tietää, että Tuomas oli varas. Mies oli 
vainonnut Keltanokkaa koko kesän ajan vaatien osuuttaan sir 
Hughin kuukausiavustuksesta, jonka Keltanokka oli pitänyt 
kokonaan itsellään. Miksi Tuomas oli saanut osuuden? Kyse oli 
puhtaasti kiristyksestä. Nuorena miehenä Tuomas oli palvellut 
Keltanokan alaisuudessa Hampshiren rykmentissä. Eräänä 
iltana Keltanokka ampui värvättyä sotilasta kiihkeän väittelyn 
päätteeksi. Ilman nopeaälyistä Tuomasta eversti olisi voitu 
tuomita murhayrityksestä. Tuomas järjesti loukkaantuneelle 
apua ja suojeli myöhemmin Keltanokkaa todistamalla, että 
ase oli lauennut vahingossa. Sodan jälkeen Tuomas vaati 
everstiä maksamaan pysyäkseen vaiti. Tuomas oli saanut siitä 
lähtien kuukausimaksun – aina viime aikoihin asti. Varastettu 

käsikirjoitus oli pieni muistutus siitä, että heillä oli keskinäinen 
sopimus, jota ei tullut ottaa kevyesti.

MYSTEERIN 31 RATKAISU: SALAPERÄISET VAROITUKSET

Syyllinen: eversti Keltanokka        Piilopaikka: tori

Keräyslippaan rahoja koskevan tapauksen jälkeen eversti päätti 
ottaa asiasta selvää Amerikassa asuvien ystäviensä avulla. 
Eversti oli kuullut pastorin siellä tekemistä huijauksista. Kävi 
ilmi, ettei ”pastori” ollut pastori laisinkaan! Viherlevä oli 
pidätetty useita kertoja Amerikassa lahjuksista ja kavalluksista 
epäiltynä. Hän oli paennut Englantiin välttyäkseen joutumasta 
vankilaan! Keltanokka pelkäsi tietojen julkistamisen 
aiheuttamaa kohua, mutta välitti ystävistään Hampshiressa 
niin paljon, että yritti varoittaa heitä nimettömänä.

MYSTEERIN 32 RATKAISU: 
EPÄONNISTUNUT PÄIVÄLLINEN

Syyllinen: rouva Niitty-Puro       Piilopaikka: bussi

Kaupungin teräväkielisimmällä juoruilijalla rouva Niitty-
Purolla oli kerrankin puutetta juorunaiheista. Hän arveli, että 
saisi lisää juorunaiheita asettamalla tietyt vieraat istumaan 
sopivalle kinasteluetäisyydelle toisistaan. Kuinka oikeassa 
nainen olikaan!

MYSTEERIN 33 RATKAISU: VÄÄRENNETTY SEKKI

Syyllinen: professori Purppuravalo        Piilopaikka: tori

Tohtori Mustapippurin vanhemmat olivat kadonneet 
salaperäisesti Egyptin-matkansa aikana vuonna 1904. 
Tohtori Mustapippurin äiti oli sir Hugh Mustapippurin sisar. 
Mustapippuri halusi palavasti tietää, mitä hänen äidilleen oli 
tapahtunut. Hän palkkasi lopulta professori Purppuravalon 
etsimään johtolankoja arvoituksen ratkaisemista varten, kun 
professori oli tutkimusmatkalla Egyptissä. Purppuravalo 
sai selville, että sir Hughin sisar ja hänen aviomiehensä 
olivat saaneet käsiinsä pyramidien lähellä olevan salaisen 
hautakammion kartan. Professori ei onnistunut selvittämään 
syytä pariskunnan katoamiseen, mutta löysi kartan. Sir 
Hugh maksoi kartasta avokätisesti ja piilotti sen juuri ennen 
kuolemaansa. Nyt kun Purppuravalolla oli kartta, hän tarvitsi 
lisäksi rahaa hautakammion tutkimista varten. Tohtori 
Mustapippuri oli luvannut avustaa sekillä, mutta oli alkanut 
epäröidä – niinpä Purppuravalo auttoi itseään.
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MYSTEERIN 22 RATKAISU: POSTIMYSTEERI

Syyllinen: neiti Persikka         Piilopaikka: koju

Neiti Amalia Persikan lapsuus etelävaltioissa oli ollut 
onnellinen ja turvattu, kunnes hänen isänsä menetti 
omaisuutensa. Amalian oli lopetettava lakiopintonsa ja 
hankittava työtä. Viimeisenä pisarana Amalian sulhanen 
karkasi Amalian parhaan ystävättären kanssa. Amalia pakeni 
Lontooseen äitinsä luokse ja alkoi pian lähettää ilkeitä 
kirjeitä entiselle poikaystävälleen ja entiselle parhaalle 
ystävättärelleen. Nyt he aikoivat vastata vaatimalla kirjeitse 
oikeustoimia – entisen poikaystävän mukaan kirjeen oli määrä 
saapua toimistoon tänään! Epätoivoinen Amalia piiloutui 
Purppuravalon pihalla olevien pensaiden sekaan lähelle 
työpaikkaansa. Kun postimies saapui, nainen penkoi laukun ja 
pakeni nopeasti paikalta polkupyörällä. Amalia Persikka halusi 
estää kiusallisen kirjeen saapumisen työpaikalleen.

MYSTEERIN 23 RATKAISU: ILKITYÖ YRTTILIIKKEESSÄ

Syyllinen: neiti Punakulta        Piilopaikka: bussi

Uuden West End -näytelmän koe-esiintymistä edeltävänä 
iltana neiti Punakullan kasvoille oli ilmestynyt punaisena 
loistava ihottuma. Ensin neiti hätääntyi ja soitti sitten rouva 
Siniveriselle. Rouvalla olisi varmasti apukeino, jolla ihottuma 
paranisi nopeasti. Kun neiti ei saanut vastausta, hän hätääntyi 
jälleen ja juoksi yrttiliikkeeseen. Liike oli suljettu, mutta naisen 
onnistui avata pieni takaikkuna ja kiemurrella aukosta sisään. 
Punakulta penkoi liikkeen etsien parannuskeinoa, mikä vain 
pahensi tilannetta. Neiti pakeni kuullessaan rouva Siniverisen 
tulevan. Neiti Punakulta pidätettiin pian tapauksen jälkeen 
bussista, missä hän piilotteli punaisina helottavia kasvojaan 
huivin takana.

MYSTEERIN 24 RATKAISU: KEPPONEN LINNASSA

Syyllinen: prinssi Azure         Piilopaikka: tori

Prinssi Azure oli huomannut esineen edellisellä vierailullaan. 
Esine näytti tutulta, joten hän tutki asiaa. Prinssi oli nähnyt 
esineen kuvan aikakauslehdessä. Esine oli varastettu zuluilta 
buurisodan aikana. Zulut maksaisivat sen palauttamisesta 
sievoisen summan esittämättä kysymyksiä. Prinssi teetätti 
esineestä kopion ja peukaloi valoja juhlissa. Kun valot 
sammuivat, prinssi vaihtoi väärennöksen alkuperäisen tilalle. 
Valitettavasti osa vieraista oli nähnyt hänet sulakerasian lähellä 
aiemmin illalla.

MYSTEERIN 25 RATKAISU: 
PIENET LIKAISET SALAISUUDET

Syyllinen: rouva Valkopesu     Piilopaikka: kulkue 

Kirjeet lähetti rouva Valkopesu. Mustolan kartanon kokkina 
ja taloudenhoitajana rouva Valkopesu oli nähnyt muiden 
valehtelevan ja luikertelevan taitavasti rouvan työnantajan 
tohtori Mustapippurin suosioon. Se toden totta inhotti 
rouvaa. Hän odotti – ei, vaan vaati – isohkoa eläkettä tohtori 
Mustapippurilta, eikä aikonut antaa huijareiden ehdyttää 
tulonlähdettä. Hän kaivoi esiin niin sanottuja ”pieniä likaisia 
salaisuuksia” (ja keksi niitä itse lisää) mustatakseen muiden 
maineen. Nainen kirjoitti jopa itsestään, jotta ei paljastuisi. 
Valitettavasti rouva Valkopesu oli käynyt liian usein tohtori 
Mustapippurin ja Niitty-Puron kirjelaatikoilla.

MYSTEERIN 26 RATKAISU: YLLÄTYSSUIHKU

Syyllinen: lordi Harmaja         Piilopaikka: tori

Everstin olisi pitänyt tietää, että lordi Harmaja oli 
syyllinen. Lordi Harmajan ja eversti Keltanokan välille oli 
muodostunut erityinen side sen jälkeen, kun he kumpikin 
olivat työskennelleet kartta-asiantuntijoina asevoimien 
tiedusteluosastolla. Heillä oli tapana tehdä toisilleen kepposia. 
Traditio oli jatkunut vuosien ajan. Lordi Harmaja tunsi 
everstin rutiinit ja piiloutui pensaiden sekaan odottamaan, että 
Keltanokka kävelisi esiin kulman takaa. Sen jälkeen eversti sai 
vettä niskaansa täydeltä laidalta!

MYSTEERIN 27 RATKAISU: MYRKYTETTY PRINSSI

Syyllinen: rouva Valkopesu      Piilopaikka: kulkue 

Prinssin epäilyt olivat tällä kertaa perusteettomat. 
Prinssi joutui vain rouva Valkopesun omalaatuisten 
kulinaaristen kokeilujen tahattomaksi uhriksi. Rouva oli 
tuonut juustokohokkaita mukanaan juhlaan. Ryhtyessään 
lämmittämään kohokkaita rouva huomasi Keltanokan keittiön 
pöydällä pähkinäkulhon. Innokkaana kokeilemaan aina uutta 
rouva lisäsi muutaman pähkinän alkupaloihin ennen niiden 
uuniin työntämistä. Kun rouva Valkopesu tarjoili pähkinäisiä 
kohokkaita, prinssi ei tiennyt salaisesta ainesosasta eikä rouva 
tiennyt prinssin olevan allerginen pähkinöille!
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MYSTEERIN 17 RATKAISU: KITKERÄ MUHENNOS

Syyllinen: rouva Siniverinen        Piilopaikka: bussi

Rouva Siniverisen aviomiehen sir Laurin äkilliseen 
menehtymiseen oli aina liittynyt jotakin salaperäistä. 
Huimapäinen tutkimusmatkailija ja kasvitieteilijä oli ollut terve 
ja reipas Uuteen-Guineaan suuntautuvan matkansa lähdön 
aattoiltana. Rouva Siniverinen oli riidellyt aviomiehensä kanssa 
katkerasti matkasta: mies oli vaatinut vaimoa mukaansa, mutta 
tämä oli kieltäytynyt. Rouvan yrttiliike kukoisti, eikä rouva 
halunnut jättää liikettään tallustellakseen alikehittyneessä 
maassa miehensä jäljessä. Kun sir Lauri menehtyi äkillisesti 
selittämättömään sairauteen, kulmakarvat kohosivat. Rouva 
Niitty-Puro kertoi rouva Siniveriselle, että ihmiset olivat 
viime aikoina kuiskailleet asiasta. Rouva Siniverinen päätti 
selvittää, kuka tiesi mitäkin. Rouva valmisti hulluruohosta 
totuusseerumia ja lisäsi sitä rouva Valkopesun muhennokseen 
aikomuksenaan kuulustella Mustolan kartanon vieraita, kun 
nämä olisivat seerumin vaikutuksen alaisia.

MYSTEERIN 18 RATKAISU: VANDAALIN SKANDAALI

Syyllinen: eversti Keltanokka        Piilopaikka: bussi

Eversti Keltanokka oli kääntymässä Mustolan kartanon 
ajotielle, kun hän huomasi pastori Viherlevän kävelevän sisään 
kartanoon. Pahus soikoon! Tuo juonitteleva, tyhjänpäiväinen 
ja rahanahne hurskastelija oli ehtinyt edelle! Keltanokka aikoi 
pyytää tohtori Mustapippurilta pienen lainan, jonka avulla 
eversti selviäisi seuraavaan kustantajan ennakkomaksuun 
asti. Rahaa nyhtävän pastorin tapaamisen jälkeen tohtori 
Mustapippuri ei luultavasti olisi kovin anteliaalla tuulella. 
Keltanokka mietti kiivaasti, miten voisi harhauttaa pastorin 
ja raivata tietä itselleen. Keltanokka piilotti autonsa pitkän 
ajotien päähän ja otti sitten kiväärin matkatavaratilasta. Eversti 
hiipi Viherlevän autolle, pamautti kiväärillä voimakkaasti 
ajajan ovea ja juoksi sitten nopeasti autolleen paeten paikalta. 
Valitettavasti eversti nähtiin paikalla ja hänet pidätettiin 
seuraavana aamuna.

MYSTEERIN 19 RATKAISU: TAINNUTTAVA TEE

Syyllinen: rouva Siniverinen         Piilopaikka: kulkue 

Rouva Siniverisen vuosi oli ollut täydellinen. Hän oli 
muuttanut yrttiliikkeensä suurempiin tiloihin, ja asiakaskunta 
kasvoi vauhdikkaasti. Rouva Siniverinen halusi kuitenkin 
enemmän. Oli sopiva aika perustaa oma yritys, joka valmisti 

rouvan tuotteita. Rouva Siniverinen näki jo mielessään 
nimensä etiketeissä! Nainen oli pyytänyt varakkaita 
asiakkaitaan toinen toisensa jälkeen rahoittamaan yritystä, 
mutta kukaan ei ollut suostunut. Tohtori Mustapippuri 
oli rouvan viimeinen toivo, ja nainen oli tulossa 
epätoivoiseksi. Pehmentääkseen tohtoria ja lisätäkseen hänen 
vastaanottavaisuuttaan rouva Siniverinen oli sujauttanut 
erikoisyrttiä tohtorin irtoteehen edellisenä yönä. Rouva tiesi, 
että tohtori joi joka iltapäivä kupin teetä. Rouva Siniverinen 
suunnitteli vierailevansa tohtorin luona teeaikaan ja 
taivuttelevansa tämän rahoittamaan hankettaan. Valitettavasti 
yritti ei kuitenkaan ehtinyt tohtorille asti ennen kuin rouva 
Valkopesu kaatoi teetä itselleen.

MYSTEERIN 20 RATKAISU: PUUTARHASAKSET

Syyllinen: rouva Siniverinen         Piilopaikka: tori

Rouva Siniverinen ei piitannut lordi Harmajan ja Tuomaksen 
välisestä vihanpidosta – hän ei vain halunnut liiketoimiensa 
kärsivän siitä. Kun rouvan yrttitarha oli turmeltu muutamaa 
viikkoa aiemmin, tohtori Mustapippuri soitti peruakseen 
suuren tilauksen. Tohtori sanoi haluavansa välttää tulevat 
ongelmat, mutta nainen tiesi Tuomaksen pyytäneen tohtoria 
soittamaan. Jos Tuomas ei aikonut istuttaa hänen yrttejään, hän 
ei istuttaisi mitään muutakaan! Rouva Siniverinen hiipi vajaan, 
sotki paikat ja vei puutarhurin suosikkityökalut.

MYSTEERIN 21 RATKAISU: EPÄILYTTÄVÄ PUTKIVUOTO

Syyllinen: lordi Harmaja         Piilopaikka: koju

Lordi Harmaja oli koko lailla kiintynyt Amalia Persikkaan. 
Mies nautti heidän yhteisistä keskusteluistaan ja odotti 
aina naisen tapaamista kutsuilla Hampshiressä. Kun 
Harmaja kuuli Purppuravalon järjestelevän neiti Persikan 
ja oppilaidensa välistä tapaamista, hän pahoitti mielensä. 
Uudet ystävät veisivät varmasti neidin muassaan, ja lordi 
jäisi kuin nalli kalliolle. Eikö neidin tutustuttaminen voisi 
odottaa puutarhajuhlakauden loppuun, jolloin lordi ei kaipaisi 
häntä niin paljon? Saadakseen lisäaikaa lordi päätti estää 
Purppuravalon suunnitelmat ja luoda jakoavainta käyttämällä 
hätätilanteen, joka pakottaisi professorin peruuttamaan 
tilaisuuden.
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MYSTEERIN 12 RATKAISU: NEITI PUNAKULLAN KIRJE

Syyllinen: pastori Viherlevä       Piilopaikka: bussi

Pastori Viherlevä tarvitsi tavalliseen tapaansa lisää rahaa 
eikä ollut nirso rahalähteen suhteen. Mies hiipi neiti 
Punakullan huoneeseen ja sieppasi kirjeen tarkistaakseen, 
voisiko hyötyä siitä jotenkin. Edes pastori ei kuitenkaan 
voinut hieroa kauppaa kirjeen sisällöstä. Kirje oli osoitettu 
Mika Niitty-Purolle, edesmenneen sir Hugh Mustapippurin 
lakimiehelle. Neiti Punakulta ilmoitti kirjeessä, että oli saanut 
tietää äitinsä rouva Päiväperhosen saavan edesmenneen sir 
Hugh Mustapippurin varoista isohkon kuukausiavustuksen. 
Punakulta vaati saada tietää summan suuruuden ja syyn sen 
maksamiseen. Kirje loppui kesken lauseen: ”Otan yhteyttä 
komisario Jaloseen, jos tarve niin…” Viherlevä ei kuitenkaan 
ehtinyt pohtia lauseen merkitystä ennen kuin jäi kiinni ja 
kirje palautettiin vihastuneelle neiti Punakullalle. Neiti uhkasi 
kostaa pahimmalla mahdollisella tavalla, jos pastori paljastaisi 
kirjeen sisällön.

MYSTEERIN 13 RATKAISU: HAAMUISTUTTAJA

Syyllinen: lordi Harmaja        Piilopaikka: kulkue 

Nuorena 16-vuotiaana poikana taiteellinen lordi Harmaja 
oli saanut tehtäväkseen suunnitella sir Hugh Mustapippurin 
puutarhan eteläosaan kasvihuoneen. Projekti oli hänen 
ensimmäinen iso työnsä. Lordi pysähtyi aina ihailemaan 
kasvihuonetta vieraillessaan Mustolan kartanossa. Kun 
temperamenttinen Harmaja huomasi uuden yrttitarhan tohtori 
Mustapippurin syntymäpäiväjuhlissa, hän raivostui: miten 
tomppeli puutarhuri saattoi tukkia näkymän eriskummallisilla 
ja oudolta tuoksuvilla kasveilla? Harmaja otti asian hoitoonsa 
samana yönä. Mies poisti ärsyttävät kukkaset ja korvasi ne 
kasvihuonetta paremmin korostavilla istutuksilla: suloisesti 
tuoksuvilla ruusuilla. Lordin saapuminen ja poistuminen 
myöhään yöllä ei kuitenkaan ollut jäänyt huomaamatta 
joiltakin Mustolan kartanon yövierailta.

MYSTEERIN 14 RATKAISU: KUKKAPENKIT

Syyllinen: rouva Päiväperhonen       Piilopaikka: tori

At-at-at-shiih! Petra Päiväperhosen allergia oli pahentunut 
miltei kestämättömäksi Tuomaksen istuttamien tuoksukin 
kaltaisten kasvien vuoksi. Kasvit saivat rouvan voimaan 
kurjasti, ja hän oli pyytänyt tohtori Mustapippuria vaihtamaan 
ne vähemmän vaivaa tuottaviin kasveihin – hänen vuokseen. 
Tohtori ei ollut kuitenkaan toistaiseksi tehnyt mitään asian 
hyväksi. Rouva ei aikonut mistään hinnasta viettää taas yhtä 

puutarhajuhlaa nenää niistäen ja aivastellen. Tuomaksen 
lopetettua edellisenä iltana työnsä rouva oli kävellyt 
puutarhaan nenäliinalla suojattuna. Nainen oli kiskonut kaikki 
haitalliset kukat irti penkistä.

MYSTEERIN 15 RATKAISU: KADONNUT KRUUNU

Syyllinen: neiti Punakulta        Piilopaikka: koju

Josefi ina Punakullan ja hänen äitinsä välinen vihamielisyys 
kärjistyi, kun rouva Päiväperhonen sanoi tyttärelleen, ettei 
tämä ollut riittävän hyvä kauniin johtajattaren rooliin uudessa 
West End -näytelmässä. Kun neiti Punakullan äiti oli ostoksilla 
tuhlailemassa, neiti ajatteli pihistää kruunun ja viedä äidiltään 
myös siihen liittyvän kunnian. Punakulta löydettiin läheltä 
kukkakojua esittämässä prinsessan roolia tiara päässään. 
”Hyvänen aika, äiti, minä vain lainasin sitä”, hän sanoi rouva 
Päiväperhoselle pyöritellen silmiään dramaattisesti. ”Täytyykö 
sinun olla aina niin dramaattinen?”

MYSTEERIN 16 RATKAISU: PULLOVIESTI

Syyllinen: Tuomas       Piilopaikka: kulkue 

Lordin Harmajan kanssa keskeytymätöntä vihanpitoa 
jatkava Tuomas päätti tasata tilit kilpailijansa kanssa viime 
puutarhariidan jälkeen. Puutarhuri oli saanut selville joitakin 
likaisia yksityiskohtia Harmajan epäselvästä menneisyydestä. 
Lordi oli erotettu kuninkaallisesta taideakatemiasta 
kiivaan temperamenttinsa vuoksi. Tuomas tarttui tähän 
ruusuiseen mahdollisuuteen kiristää Harmajalta rahaa. 
Tuomaksen kannalta oli harmillista, ettei lordi Harmajalla 
ollut pienintäkään aikomusta maksaa kenellekään 
menneisyytensä salaamisesta. Hän piti menneisyyttään osana 
viehätysvoimaansa!
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MYSTEERIN 7 RATKAISU: KADONNUT MALJAKKO

Syyllinen: Rouva Päiväperhonen       Piilopaikka: koju

Rahaton, mutta kekseliäs Petra Päiväperhonen oli lavastanut 
maljakon katoamisen. Hän oli suunnitelmallisesti teettänyt 
maljakosta jäljennyksen, myynyt alkuperäisen maljakon 
sievoisesta summasta, lavastanut ryöstön ja soittanut sen 
jälkeen vakuutusyhtiöön korvauksen toivossa. Mikä vielä 
pahempaa, rouva Päiväperhonen oli maksanut kaikille 
asianosaisille tytär mukaan lukien. Rouvan tytär neiti 
Punakulta oli saanut rouvan kiinni kesken kaiken, mutta 
suostunut rahaa vastaan eksyttämään salapoliisit äitinsä jäljiltä.

MYSTEERIN 8 RATKAISU: PELOTTAVA ISTUNTO

Syyllinen: Rouva Siniverinen       Piilopaikka: bussi

Kun rouva Siniverinen kuuli Jatta Niitty-Puron istunnosta, 
hän raivostui jäätyään ilman kutsua. Eikö ollut tunnettua, 
että hän, rouva Siniverinen, oli yliluonnollisten  voimien 
asiantuntija? Miten se kaikkitietävä touhottaja uskalsi 
jättää hänet kutsumatta? Kostoa janoava rouva Siniverinen 
laati suunnitelman istunnon pilaamiseksi ja Niitty-Puron 
saattamiseksi tämän niin rakastamien juorujen kohteeksi.

MYSTEERIN 9 RATKAISU: KISSANHÄNNÄN VETOA

Syyllinen: Rouva Niitty-Puro       Piilopaikka: koju

Kissojen ystävänä rouva Jatta Niitty-Puro oli erityisen 
lumoutunut juuri tästä kissasta. Sillä oli synnynnäiset 
poimukorvat. Tästä geneettisestä mutaatiosta saattaisi oikeissa 
käsissä tulla uusi jännittävä ja rahaa tuova rotu. Jatta oli 
kyllästynyt taloudelliseen riippuvaisuuteensa miehestään 
Mika Niitty-Purosta ja mietti uusia tulolähteitä. Hän yritti 
keinotella kissalla omaksi edukseen ja kokeilla onneaan 
rodunjalostuksessa.

MYSTEERIN 10 RATKAISU: KASSAKAAPPI

Syyllinen: neiti Persikka      Piilopaikka: tori

Urkkija osoittautui aina yhtä uteliaaksi neiti Amalia 
Persikaksi. Uutena tulokkaana Hampshiressa ja Madden & 
Seine -lakitoimiston sihteerinä hän oli kuullut villejä huhuja 
sir Hughin salaperäisestä testamentista. Amalia Persikka 
tutki aina asiat perusteita myöten eikä voinut luonnolleen 
mitään: hän murtautui Niitty-Puron toimistoon lauantaiyönä 
toivoen voivansa vilkaista testamenttia salaa ja tyydyttää 
uteliaisuutensa. Neiti Persikka oli yrittänyt tunnin ajan 
kammeta kassakaapin ovea auki, kun hän alkoi pelätä 
paljastumistaan. Nainen lähti ja päätti palata joskus toiste 
– ehkä puhalluslamppu mukanaan.

MYSTEERIN 11 RATKAISU: LUNASTETTU KARTTA

Syyllinen: rouva Valkopesu       Piilopaikka: kulkue 

Rouva Valkopesu halusi vain sen, mikä hänelle mielestään 
kuului. Palveltuaan sir Hughia ja tämän sisarenpoikaa tohtori 
Mustapippuria uhrautuvasti vuosikymmeniä rouva oli saanut 
kokoon hädin tuskin riittävän summan eläkepäiviä varten. Kun 
rouva Valkopesu löysi ullakkoa siivotessaan eriskummallisen 
näköisen avaimen, hän koetti sitä jokaiseen avaimenreikään 
kartanossa. Lopulta nainen huomasi, että avain oli kellariin 
piilotetusta kirstusta. Kirstussa oli vanha Egyptin kartta, 
johon oli merkitty aarteen oletettu hautauskohta kirjaimella 
X. Rouva muisti kuulleensa tohtori Mustapippurin ja 
Purppuravalon keskustelevan hiljaa kartasta. Hän kirjoitti 
lunnasvaatimuskirjeen ja toivoi voivansa korjata ison 
potin. Kun salapoliisit kuulustelivat rouva Valkopesua, hän 
tunnusti ja selitti motiivinsa. Tohtori Mustapippuri kieltäytyi 
nostamasta syytettä ja antoi kaiken lisäksi rouva Valkopesun 
pitää puolet lunnasrahoista turvatakseen rouvan eläkepäivät.
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MYSTEERIN 1 RATKAISU: LAUKAISU JUHLISSA

Syyllinen: Prinssi Azure       Piilopaikka: bussi

Kertomukset asekauppaan liittyvistä edesottamuksista 
olivat tuoneet prinssi Azurin mieleen kokoelman, jonka hän 
oli myynyt vuosia aiemmin tohtori Mustapippurin enolle, 
edesmenneelle sir Hugh Mustapippurille. Kun juhla oli 
lopuillaan, prinssi käveli työhuoneeseen ihailemaan harvinaista 
vanhojen asevarustusten kokoelmaa. Antiikkipistooli laukesi 
odottamatta prinssin kädessä, kun hän käsitteli ladattua 
pistoolia varomattomasti. Prinssi ei halunnut joutua nolon 
huomion kohteeksi kunniakseen järjestetyssä juhlassa, vaan 
pakeni paikalta. Hänet tavoitettiin pian paljastavat ruudinjäljet 
kädessään.

MYSTEERIN 2 RATKAISU: TEATTERIN HAAMU

Syyllinen: Professori Purppuravalo       Piilopaikka: tori

Professori Purppuravalo oli vihainen rouva Päiväperhoselle. 
Miten nainen uskalsi lähestyä juuri samoja henkilöitä, 
joita professori liehakoi saadakseen heidät rahoittamaan 
historiallisia kaivauksia Egyptissä? Professorin isän vanha 
ystävä sir Hugh Mustapippuri oli avustanut säännöllisesti 
Purppuravalon tutkimusretkiä. Kun tohtori Mustapippuri pian 
perisi sir Hughin omaisuuden, Purppuravalo epäili rahavirran 
tyrehtyvän. Professori kaipasi epätoivoisesti uusia suosijoita –   
ja siinä oli rouva Päiväperhonenkin näiden kukkaronnyörejä 
kiskomassa! Sähkömieheksi pukeutunut Purppuravalo oli 
aiemmin päivällä käsitellyt kattokruunua. Professori toivoi, 
että varojenkeruuilta peruttaisiin kattokruunun aiheuttaman 
sekasorron vuoksi.

MYSTEERIN 3 RATKAISU: EPÄONNEN RENKAAT

Syyllinen: Neiti Punakulta       Piilopaikka: kulkue

Eversti Keltanokka oli aina ollut Josefi ina Punakullalle 
eräänlainen isähahmo. Neidin isä ja kaksi isäpuolta olivat 
kuolleet hyvin epäilyttävissä olosuhteissa, eikä Josefi ina ollut 
koskaan tullut toimeen äitinsä rouva Päiväperhosen kanssa. 
Punakulta oli taikauskoinen ja jopa täysin vakuuttunut siitä, 
että eversti Keltanokkaa odottaisi sama kohtalo kuin neidin 
äidin muita aviomiehiä, jos hän menisi naimisiin Punakullan 
äidin kanssa. Punakulta oli halunnut lopettaa nupuillaan 
olevan romanssin lyhyeen ja hiipinyt sen vuoksi Keltanokan 
talolle edellisenä iltana puhkomaan tämän avoauton renkaat.

MYSTEERIN 4 RATKAISU: LEHTIEN PARJAUSKAMPANJA

Syyllinen: Neiti Persikka      Piilopaikka: koju

Kosto… Amalia Persikka oli unelmoinut kostosta Lontoossa 
vuotta aiemmin sattuneen onnettomuuden jälkeen. Amalian 
äiti, arvostettu brittiläinen näyttelijätär, oli saanut merkittävän 
roolin uudessa menestysnäytelmässä. Valitettavasti kuitenkin 
Amalian äiti loukkaantui ensiesitystä edeltävänä iltana kulissin 
romahtaessa eikä enää muistanut vuorosanojaan. Tilalle tuli 
neiti Punakulta, kukapa muu! Amalia epäili, että Josefi ina oli 
järjestänyt koko jutun. Maksaakseen takaisin samalla mitalla 
Amalia kaivoi esiin kaikki mahdolliset tiedot Punakullan 
kouluajoilta ja toimitti tiedot mustamaalausta harrastaville 
juorulehdille.

MYSTEERIN 5 RATKAISU: LAINAKIRJA

Syyllinen: Professori Purppuravalo      Piilopaikka: kulkue 

Kadonnut kirja paljasti yhden professori Purppuravalon 
tarkoin varjelluista salaisuuksista: syyn, jonka vuoksi hän 
oli yllättäen lähtenyt British Museumista edellisenä vuonna. 
Intendentti oli huomannut, että Purppuravalo oli plagioinut 
Egyptin muinaisia dynastioita koskevan kirjoituksensa. 
Purppuravalo oli erotettu heti tästä syystä. Pisin kopioiduista 
jaksoista (kolme kokonaista lukua) sisältyi eversti Keltanokan 
lainaamaan kirjaan! Keltanokka oli lukenut Purppuravalon 
kirjoituksen, joten lainakirjan luvut olisivat varmasti saaneet 
varoituskellot soimaan everstin päässä. Kun Purppuravalo 
huomasi Keltanokan poistuvan kirjastosta kirja mukanaan, hän 
hätääntyi. Kun Keltanokka rentoutui kerhollaan, professori 
hiipi hänen huoneeseensa ja vei paljastavan painoksen 
mukanaan säilyttääkseen salaisuutensa.

MYSTEERIN 6 RATKAISU: EPÄPYHÄ RYÖSTÖ

Syyllinen: Pastori Viherlevä      Piilopaikka: tori

Varas oli pastori Viherlevä itse! Pastori tiesi pyhäpäivän 
houkuttavan paikalle tavallista enemmän väkeä ja odotti 
keräyslippaaseen kertyvän tavallista suuremman summan –                   
eikä hän erehtynyt! Viherlevä ahnehti lahjoituksia itselleen, 
sillä eivätkö pelivelat ja huonot sijoitukset olleet tehneet juuri 
hänestä yhden köyhimmistä seurakuntalaisista? Salapoliisin 
vainu osui kuitenkin kohdalleen, ja Viherlevän viekkaudella 
hankkimat rahat löytyivät pastorin työpöydän laatikosta. 
”Hyvänen aika, kuinka typerää minulta!” Viherlevä puhkesi 
vuolaaseen puheeseen, kun hänelle esitettiin todisteet. 
”Unohdin täysin, että olin jo siirtänyt rahat talteen! Hyvät 
salapoliisit, pyydän vilpittömästi anteeksi!”
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