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Innhold:
• 1 spillebrett • 6 brikker • 6 detektivmapper

• 1 blokk med notatark • 24 kort • 4 stedsbrikker
• 8 personmapper og hjul med plastplugger og -føtter

• 1 forstørrelsesglass • 1 hemmelig speil • 1 stedsnøkkel 
• 1 terning og • 1 ark med klistremerker

Hallo, alle detektiver! De fargerike og 
hemmelighetsfulle typene pønsker på det verste, og 

saksmappene til politiførstebetjent Brun holder på å 
sprekke. Kan du stille spørsmål til vitnene og dekode 
det de sier, slik at du hjelper ham med å løse sakene?

Dette heftet inneholder:
Veiledning (sidene 3-7)

50 uløste saker (sidene 8-33)
Løsningene på sakene (sidene34-42)

Lykke til med snusingen – 
og måtte den beste detektiven vinne!
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MÅLET MED SPILLET
Å være den første detektiven som løser mysteriet ved å fi nne ut hvem som begikk 
forbrytelsen og hvor hun eller han befi nner seg. 

UTFORMINGEN AV SPILLEBRETTET
Når du setter opp spillet, ser du på Figur 1 nedenfor. Den viser hvordan et spill for 
tre detektiver er satt sammen og forberedt, slik at dere er klare til å spille.

Forstørrelsesglass

Hemmelig 
speil

Stedsnøkkel

Kortbunke

Brikker i 
Bysentrum

Detektivmappe 
og ark fra 
notatblokk

Stedsbrikke 
foran hvert 
hjørnehus

Personhjul

Figur 1
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MONTERING
Løsne delene i spillet forsiktig fra kartongarkene.

Personhjul: Det er åtte personhjul: Professor Lavendel, oberst 
Multe, pastor Bregne, fru Hvitveis, fru Blåklokke, frøken Rose, 
politiførstebetjent Brun og doktor Mørk.

Ta en personmappe, det matchende hjulet og en plastplugg 
– alle hjulene er forskjellige, så pass på at navnet på hjulet 
passer med navnet på mappen. Åpne mappen og press hjulets 
kodede side mot baksiden av mappen slik at hullene passer. 
Trykk plastpluggen gjennom hver av kartongene, én om gangen, 
lukk mappen og trykk pluggen gjennom hullet foran. Sett den 
monterte mappen med hjulet i en plastfot. Figur 2B viser et 
montert personhjul.

Hemmelig speil: Fest det sølvfargede klistremerket på det 
hemmelige speilet som vist i fi gur 3.

KLARGJØRING AV SPILLET
1.  Spillebrikker: Etter å ha lagt ut spillebrettet (se side 3), 

velger du en brikke og plasserer den i Bysentrum (den store, 
runde plassen midt på spillebrettet).

2.  Mysterium: Velg et uløst mysterium fra saksmappene 
(begynner på side 8 i dette heftet), og les det høyt.

3.  Stille inn hjulene:  Etter 
å ha lest om mysteriet, 
stiller dere inn hvert av 
personhjulene i samsvar med 
hjulinnstillingene for dette 
mysteriet. Når du skal stille 
inn et hjul, vrir du på det til 
det riktige tallet kommer 
frem foran (se fi gur 4). 
Plasser hjulene i nærheten 
av spillebrettet med forsiden 
mot spillerne.

4.  Detektivmapper: Skyv et 
notatark inn i sporet i mappen 
din, og hold mappen lukket. 
Ha en blyant i nærheten (ikke 
inkludert) for å notere ned 
sporene.
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Figur 3

Fru Blåklokkes 
mappe

Fru Blåklokkes 
hjul

Figur 2A

Plastplugg

Figur 2B

Figur 4

For å stille inn professor Lavendels 
hjul for mysterium 1 vrir du hjulet til 
tallet 51 kommer frem i åpningen.

Fru
 Bl

åkl
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kes
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l
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SLIK SPILLER DERE

Detektivmappen din har navn på og bilde av 12 mistenkte. 
I hvert av spillene er det jobben din å fl ytte rundt på 
brettet og avhøre de seks vitnene ved å lese de kodede 
forklaringene deres på personhjulene. Noter sporene på 
notatarket og, ved elimineringsmetoden, krysser du av for 
mistenkte mens du nærmer deg forbryteren.

Pass på å besøke førstebetjent Brun og doktor Mørk før 
du trekker forhastede slutninger! Det kan hende et vitne 
lyver, men førstebetjent Brun vil alltid fortelle deg om 
dette er tilfellet. Doktor Mørk vet hvor skurken gjemmer 
seg: på markedet, på bussen, bak kjerren eller i paraden.

Hver spiller kaster terningen. Den som får høyest tall, begynner.

Under din tur, kaster du terningen og fl ytter din 
detektivbrikke bortover stien på spillerbrettet. Legg merke til 
disse reglene for å fl ytte: 

•  Du kan ikke fl ytte gjennom eller lande på stedsbrikkene før 
du vil komme med din endelige anklage

•  Du kan stanse før du må, for å lande på et bygningsfelt for å 
avhøre et vitne eller ved en stedsbrikke for å komme med din 
endelige anklage, men ellers må du alltid fl ytte det terningen 
viser.

•  Du kan passere andre spillebrikker eller lande på det samme 
feltet som en annen spiller.

Når du har fl yttet, følger du instruksjonene for det feltet du 
har landet på (se Felt på spillebrettet). Spillet går så videre med 
klokken.

FELT PÅ SPILLEBRETTET

Bysentrumfeltet: Alle spillere begynner 
spillet i Bysentrum og kan lande på dette 
feltet eller passere det under spillet. Hvis du 
avslutter fl yttingen her, er turen din over.

Bygningsfelt: Når du avslutter fl yttingen 
på et bygningsfelt (ikke nødendigvis slik 
terningen viser), kan du “avhøre” personen i 
bygningen ved å dekode vitneforklaringen på 
personenes hjul (se Avhøre en person). Du kan 
passere et bygningsfelt uten å stase der.

Åpen-vei-felt: Når du avslutter fl yttingen 
på et åpen-vei-felt, trekker du det øverste 
kortet fra bunken og leser det høyt. Du 
følger straks instruksjonene på kortet og 
legger det i en bunke for brukte kort.

Kjøretøyfelt: Disse fi re feltene er 
snarveier. Når du avslutter fl yttingen på 
et kjøretøyfelt, kan du straks fl ytte til et 
valgfritt annet felt på spillebrettet, også et 
bygningsfelt eller en stedsbrikke (du kan 
bare lande på en stedsbrikke for å komme 
med en endelig anklage). Hvis du fl ytter til 
et åpen-vel-felt, trekker du et kort og følger 
instruksjonene.

Stedsfelt: Du kan ikke lande på disse fi re 
brikkene eller fl ytte over dem uten at du 
kommer med din endelige anklage 
(se Komme med en anklage). Når du får 
beskjed om å fl ytte stedsbrikkene, fl ytter 
du dem lurt slik at du enten stenger stien 
for en annen spiller eller åpner den for 
deg selv. Du må aldri plassere en 
stedsbrikke der den ville stengt av 
en spiller eller et felt helt.
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AVHØRE EN PERSON

Når du skal avhøre en person når brikken din er på et 
bygningsfelt, tar du denne personens hjul og den riktige 
dekoderen for dette. Det er: 

•  FØRSTEBETJENT BRUN: DET HEMMELIGE SPEILET
Hold speilet i vinkel over beskjeden og les den (se fi gur 5).

•  DOKTOR MØRK: STEDSNØKKELEN
Sett stednøkkelen inn i sporet i hjulet og les det stedet som 
staves (se fi gur 6) – marked, parade, buss eller kjerre.

•  ALLE ANDRE VITNER: FORSTØRRELSESGLASSET
Hold forstørrelsesglasset over forklaringen for å lese den 
(se fi gur 7). Husk at du aldri kan utelukke noen mistenkte 
på grunnlag av denne forklaringen før du har besøkt 
førstebetjent Brun.

Når du har dekodet beskjeden og notert vitneforklaringen i 
detektivnotatboken din, setter du hjulet tilbake der det stod 
med forsiden mot spillerne. Ikke vri på hjulet.

Besøke førstebetjent Brun: Prøv å besøke førstebetjent Brun 
tidlig i spillet. Han vil enten fortelle deg at alle vitnene snakker 
sant, eller at ett av dem lyver. Hvis et vitne lyver, noterer du 
ned navnet hans eller hennes på notatarket ditt.

Selv om et vitne lyver, passer du på å avhøre ham eller henne, 
siden det vitnet sier, er akkurat det motsatte av sannheten. 
Førstebetjent Brun sier for eksempel: “Det forbauser meg alltid 
at fru Hvitveis kommer med så mange løgner.” Sporet fra fru 
Hvitveis er: “Den mistenkte hadde ikke grått hår.” Da kan du 
være sikker på at skurken har grått hår!

AVMERKING PÅ DETEKTIVNOTATARKET

Når du har avhørt en person, noterer du i hemmelighet ned 
sporet fra ham eller henne på notatarket.

Utelukke mistenkte: Du kan begynne å utelukke mistenkte 
straks du har besøkt førstebetjent Brun. Det er viktig å vente 
til da, siden et av vitnene kan lyve. Hver av de mistenkte 
har et nummer som passer med et nummer i tabellen på 
notatarket. Du utelukker en mistenkt ved å sette et kryss om 
hans eller hennes nummer, som vist i fi gur 8.

I
N
k

K

N
f
e

N
p
d
d
v

N
m
d
p
d

•

•

F

Figur 7

Figur 5

Figur 6

Ja, du kan stole på 

at alle snakker sant.

Jeg ble overrasket over at det var en kvinne.

A

M
R

K

D

E

42404i07.indd   642404i07.indd   6 2/8/06   15:01:512/8/06   15:01:51



7

080642404107  Aa     PARKER / Cluedo Mysteries      Rules  (NO)

Originator: SH Approval: CONF ROD: 08.11 File Name: 42404i107.indd

r 
I dette spillet har du hørt av førstebetjent Brun at alle vitnene snakker sant. 
Når frøken Rose sier: “Jeg så en mann som så svært mistenkelig ut,” kan du 
krysse ut alle kvinnelige mistenkte.

KOMME MED EN ANKLAGE

Når du vet (eller tror du vet) hvem av de mistenkte som begikk 
forbrytelsen, og hvor hun eller han er, kan du komme med din 
endelige anklage.

Når du kommer med en anklage, må spillebrikken din være 
på stedsbrikken i sporet fra doktor Mørk. Hvis for eksempel 
doktor Mørk sier at skurken var i paraden, må spillebrikken 
din være på paradebrikken. Du trenger ikke lande på brikken 
ved å telle akkurat det terningen viser.

Når du har kommet frem til stedsbrikken, kan du komme 
med anklagen din ved å si for eksempel: “Pastor Bregne gjorde 
det, og han gjemmer seg ved Paraden.” Så åpner du saksmappene 
på siden der du fi nner løsningen på mysteriet for å se om 
du hadde rett.

•  Hvis du hadde rett, gratulerer – du har vunnet spillet! 
Les løsningen høyt.

•  Hvis du tok feil, beklager – spillet er slutt for deg. 
Ikke avslør løsningen for de andre spillerne. De fortsetter 
å spille til en av dem fi nner riktig løsning.

VINNE SPILLET
Den første detektiven som kommer med den riktig anklagen, 
vinner spillet og leser løsningen for de andre spillerne.

Figur 8

Utelukke mistenkte ved å 
krysse av nummeret deres.

 Professor Lavendel Frøken Rose Rusten Spieker

 Frøken Fersken Oberst Multe Fru Blåklokke

 Herr Graa Fru Hvitveis Pastor Bregne

 Fru Engh-Beck Prins Asur Grevinne Rosendal

DE MISTENKTE� DE MISTENKTE �

Oberst Multe ______________________________

Fru Blåklokke ______________________________

Professor Lavendel ______________________________

Frøken Rose ______________________________

Sogneprest Bregne ______________________________

Fru Hvitveis ______________________________

Doktor Mørk ______________________________

Førstebetjent Brun ______________________________

MISTENKTE

LØSNING

© 2006 Hasbro. Med enerett. 08
06

42
40

41
07

M Y S T E R I E N E

 så en mann

parade
   ingen løgnere

VILLA 
STORSLÅTT
DOKTOR MØRK

VILLA 
STORSLÅTT
DOKTOR MØRK
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S
ommeren 1925 var de fargerike CLUEDO-typene ganske aktive i 

distriktet rundt Villa Storslått. De utførte forbrytelser, var vitne til 

dem og løy om dem. Som detektiv er det ditt mål å samarbeide med 

politiførstebetjent Brun om å etterforske og løse hver enkelt sak. 

 Vi foreslår at dere spiller disse mysteriene i rekkefølge fra 1 til 50 (1. juni 

til 7. august – dagen før Preben Engh-Beck ble myrdet). Les om mysteriet, og still 

så personhjulet på de tallene som står under beskrivelsen. Så spiller dere spillet 

for å fi nne ut hvem som gjorde det, og hvor skurken befi nner seg. En spiller 

som kommer med en anklage, må se på løsningen bak i 

dette heftet for å fi nne ut om hun eller han har rett. Hvis 

løsningen er riktig, vinner spilleren og leser løsningen 

høyt. Hvis hun eller han tar feil, taper spilleren, og spillet 

fortsetter. 

 Ha det gøy, og god forbryterjakt!
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MYSTERIUM 1: ET SKUDD TIL AVSKJED
 

MANDAG 1. JUNI

Den eksotiske prins Asur var på besøk hos sin venn 

doktor Mørk i Villa Storslått den sommeren.  For å 

presentere ham ordentlig for de viktige beboerne i 

landsbyen, hadde fru Solveig Hvitveis organisert et 

hageselskap i Villa Storslått på trettitreårsdagen hans.

Selskapet var en stor suksess. Prinsen gledet gjestene 

med historier fra hans reiser verden rundt og om hans 

kongelige bekjente. Det virket som alle hadde det svært 

hyggelig. Men senere, da gjestene gitt, ble det avfyrt 

et skudd et eller annet sted inne i huset! Doktor Mørk 

undersøkte saken straks. I arbeidsværelset fant han en 

antikk pistol som nylig var avfyrt, og et kulehull i en 

ørelappstol i nærheten.

Selv om ingen ble skadet, satte førstebetjent Brun 

i gang etterforskning. 

Hvem avfyrte skuddet, og hvor befi nner skurken seg?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 51
Fru Blåklokke:  ................ 68
Frøken Rose:  ................... 55
Oberst Multe:  .................. 22
Fru Hvitveis:  ................... 26
Pastor Bregne:  ................. 78
Doktor Mørk:  .................. 59
Førstebetjent Brun: ......... 77

Du fi nner løsningen på side 42

MYSTERIUM 2: TEATERFANTOMET

ONDSDAG 3. JUNI

Det var en spennende aften for den sosial streberen 

fru Edel Blåklokke. Hun hadde samlet alle de rikeste 

bekjentskapene sine i teateret for å samle inn penger 

for å restaurere den forfalne bygningen. Da fru 

Blåklokke inntok scenen for å be om donasjoner, gispet 

forsamlingen da den store krystallysekronen plutselig 

løsnet, smalt ned i scenen og nesten traff henne.

Hvem forårsaket denne katastrofen, og hvor kan 

skurken befi nne seg?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 14
Fru Blåklokke:  ................ 27
Frøken Rose:  ................... 40
Oberst Multe:  .................. 54
Fru Hvitveis:  ................... 86
Pastor Bregne:  ................. 91
Doktor Mørk:  .................. 79
Førstebetjent Brun: ......... 95

Du fi nner løsningen på side 42
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MYSTERIUM 3: ULYKKEHJULET

TORSDAG 4. JUNI

Gjennom årene hadde oberst Berulf Multe og Edel 

Blåklokke blitt gode venner. Hun likte å høre ham fortelle 

historier fra sine eventyr i Afrika, og han var henrykt 

over hennes utsøkte dannelse og skarpe vidd. Det var 

derfor bare naturlig at han inviterte henne ut en aften. 

Middag, og kanskje et besøk på kinematografen. Fru 

Blåklokke hadde allerede samtykket, og i aften skulle det 

skje – kunne hun våge å kalle det et stevnemøte?

Multe tok på seg den beste dressen og det mest 

velduftende etterbarberingsvannet. Så gikk han ut til den 

åpne sportsbilen sin. Men det var så langt han kom. Han 

kunne ikke tro sine egne øyne da han oppdaget at alle 

fi re hjule var fl ate. Dette var intet uhell. Noen hadde gjort 

dette med hensikt, og han kunne ikke fatte hvorfor.

Hvem tok luften ut av Multes dekk, og hvor er denne 

personen nå?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 38
Fru Blåklokke:  ................ 39
Frøken Rose:  ................... 75
Oberst Multe:  .................. 70
Fru Hvitveis:  ................... 80
Pastor Bregne:  ................. 36
Doktor Mørk:  .................. 25
Førstebetjent Brun: ......... 32

Du fi nner løsningen på side 42

MYSTERIUM 4: ANGREPET I SKANDALEAVISEN

FREDAG 5. JUNI

Frøken Rose var sjokkert da hun så overskriften som 

skrek mot henne i skandaleavisen: “Josephine Roses 

hemmeligheter”. Artikkelen avslørte i pinlig detalj 

grunnen til at hun var blitt utvist fra den prestisjetunge 

Fru Snaabs Pikeskole. Noe av det mest pikante: Hun 

hadde jukset på minst tre eksamener, hadde utsatt fl ere 

klassekamerater for ondsinnede puss og hadde forsøkt å 

drive utpressing av en lærer for å få ståkarakter.

Hvem hadde sporet opp disse godbitene fra frøken 

Roses fortid ... og hvor gjemmer sladderhanken seg?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 29
Fru Blåklokke:  ................ 34
Frøken Rose:  ................... 19
Oberst Multe:  .................. 93
Fru Hvitveis:  ................... 63
Pastor Bregne:  ................. 84
Doktor Mørk:  .................. 73
Førstebetjent Brun: ......... 21

Du fi nner løsningen på side 42
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MYSTERIUM 5: DEN LÅNTE BOKEN

LØRDAG 6. JUNI

Etter å ha mottatt (og brukt opp) fl ere forskudd for sine 

memoarer fra det militære, hadde oberst Multe bare 

levert bare ett kapittel til sin opphissede forlegger. For å 

bli kvitt maset prøvde Multe nå å ta igjen det tapte, med 

svært liten suksess.

Han sank ned i godstolen og grep etter boken om 

afrikansk historie, som han hadde lånt på biblioteket. 

Men boken var ikke der han hadde lagt den! Multe lette 

gjennom rommene han hadde leid, men fant den ikke.

Hvem tok boken, og hvor befi nner tyven seg?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 74
Fru Blåklokke:  ................ 49
Frøken Rose:  ................... 33
Oberst Multe:  .................. 61
Fru Hvitveis:  ................... 71
Pastor Bregne:  ................. 17
Doktor Mørk:  .................. 25
Førstebetjent Brun: ......... 87

Du fi nner løsningen på side 42

MYSTERIUM 6: DET UHELLIGE RANET

SØNDAG 7. JUNI (FØRSTE SØNDAG ETTER PINSE)

Første søndag etter pinse hadde pastor Bregne en stor 

forsamling i kirken sin. Han holdt en vekkelsespreken 

og ble deretter igjen lenger enn han pleide for å snakke 

med sognebarna og motta deres hyllest, og deres bidrag 

til kollektbøssen. Men kort etter gudstjenesten ringte 

pastoren til førstebetjent Brun og meldte at pengene var 

borte! Noen hadde tydeligvis stukket av med dem mens 

han var opptatt, og ingen kunne med sikkerhet utpekes 

som tyven. 

Hvilken syndige person kunne synke så dypt som å 

stjele fra de fattige, og hvor befi nner dette avskummet 

seg? 

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 69
Fru Blåklokke:  ................ 27
Frøken Rose:  ................... 64
Oberst Multe:  .................. 37
Fru Hvitveis:  ................... 44
Pastor Bregne:  ................. 48
Doktor Mørk:  .................. 79
Førstebetjent Brun: ......... 24

Du fi nner løsningen på side 42
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MYSTERIUM 7: DEN FORSVUNNE VASEN

TIRSDAG 9. JUNI

Førstebetjent Bruns første oppringning den dagen kom 

fra en opphisset fru Blåklokke.  Det virket som en sjelden 

og svært kostbar orientalsk vase fra hennes avdøde mann 

nummer to var blitt stjålet, og en forfalskning var satt 

inn i stedet. Den eneste forskjellen mellom de to vasene 

var at originalen hadde et lite skår i kanten, noe som 

alarmerte fru Blåklokke.

Førstebetjent Brun og hans detektiver avhørte 

porselenshandlerne i distriktet og private samlere, men 

var like tomhendte. Men en mistenkelig person ble sett 

idet vedkommende gikk inn begge steder etter stengetid, 

og det foreligger vitneutsagn. 

Hvem stjal vasen, og hvor befi nner skurken seg?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 14
Fru Blåklokke:  ................ 88
Frøken Rose:  ................... 28
Oberst Multe:  .................. 65
Fru Hvitveis:  ................... 35
Pastor Bregne:  ................. 52
Doktor Mørk:  .................. 31
Førstebetjent Brun: ......... 45

Du fi nner løsningen på side 41

MYSTERIUM 8: EN NIFS SEANSE

FREDAG 12. JUNI

Fru Jane Engh-Beck som er fascinert av det overnaturlige, 

arrangerte en seanse og inviterte de fi ne fruene fra egnen. 

Settingen var perfekt: Dempet lys, stemningsfull musikk på 

grammofonen, damene holder hverandre i hendene rundt 

bordet, og Jane Engh-Beck tilkaller mildt diverse kjære 

personer fra det hinsidige.

Plutselig kom det et høyt smell. Plutselig fl øy fl ere 

gjenstander fra den ene enden av rommet til den andre 

og smalt mot veggen. Damene ble redde og fl yktet, og Fru 

Engh-Becks seanse endte med en katastrofe. Fru Engh-

Beck hadde en anelse om at forstyrrelsen ble forårsaket av 

et menneske av kjøtt og blod. Hun sverget hevn og ringte 

øyeblikkelig til førstebetjent Brun og forlangte at han 

skulle etterforske saken. 

Hvem forårsaket oppstandelsen, og hvor kan denne 

personen befi nne seg?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 56
Fru Blåklokke:  ................ 18
Frøken Rose:  ................... 89
Oberst Multe:  .................. 22
Fru Hvitveis:  ................... 80
Pastor Bregne:  ................. 60
Doktor Mørk:  .................. 59
Førstebetjent Brun: ......... 15

Du fi nner løsningen på side 41
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MYSTERIUM 9: DEN FORSVUNNE KATTEN

LØRDAG 13. JUNI

Rusten Spieker, doktor Mørks gartner, hadde etablert et 

nært forhold til én av kattene i låven ved Villa Storslått. 

Katten var et merkelig utseende vesen, men hadde sterk 

personlighet, og Rusten satte stor pris på dens selskap 

mens han utførte noen av de mindre spennende pliktene 

sine, som å luke i blomsterbedene.

Én dag maste ikke katten på Rusten om den daglige 

melkeskålen. Rusten ble bekymret og lette i låven og 

rundt omkring. Katten var og ble borte. Mystisk! Han 

stolte på en anelse om at det hadde forekommet uærlig 

spill, og Rusten spurte førstebetjent Brun om noen var 

sett i nærheten av låven sammen med hans fi rbente venn. 

Hvem stjal katten fra låven, og hvor er denne 

personen nå?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 20
Fru Blåklokke:  ................ 49
Frøken Rose:  ................... 23
Oberst Multe:  .................. 46
Fru Hvitveis:  ................... 44
Pastor Bregne:  ................. 84
Doktor Mørk:  .................. 31
Førstebetjent Brun: ......... 77

Du fi nner løsningen på side 41

MYSTERIUM 10: DEN USIKRE SAFEN

SØNDAG 14. JUNI

Selv på en søndag var advokat Preben Engh-Beck 

på kontoret. Mange hadde vært etter ham for å få 

opplysninger om testamentet til hans rikeste klient, 

avdøde godseier Hugo Mørk. Etter godseierens ønske ble 

innholdet holdt strengt hemmelig til nevøen, doktor Jon 

Mørk, arvet eiendommene hans. Men doktor Mørk hadde 

selv bedt om et møte på mandag, og advokaten måtte 

vurdere hvor mye, om noe, han kunne røpe.

Da Engh-Beck gikk til safen der testamentet ble 

oppbevart, så han at noen hadde fi klet med låsen. 

Heldigvis var safen fremdeles låst, men Engh-Beck bad 

førstebetjent Brun om å fi nne ut om noen hadde vært i 

nærheten av advokatkontorene kvelden før. 

Hvem prøvde å bryte seg inn i safen, og hvor er 

personen bak tyveriforsøket?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 29
Fru Blåklokke:  ................ 76
Frøken Rose:  ................... 55
Oberst Multe:  .................. 93
Fru Hvitveis:  ................... 30
Pastor Bregne:  ................. 36
Doktor Mørk:  .................. 47
Førstebetjent Brun: ......... 53

Du fi nner løsningen på side 41
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MYSTERIUM 11: DET KIDNAPPEDE KARTET

MANDAG 15. JUNI

Da han kom tilbake fra et møte med gamle studentvenner 

ved universitetet, gikk doktor Mørk gjennom posten. 

Inne i en merkelig konvolutt fant han en lapp med krav 

om løsepenger på 10 000 kroner for å levere tilbake et 

verdifullt kart som hadde tilhørt godseier Hugo Mørk. 

Brevet hadde opplysninger nok til å overbevise doktor 

Mørk om at det var akkurat det kartet som han og 

professor Lavendel hadde lett etter!

Desperat etter å få det tapte kartet i sitt eie gikk doktor 

Mørk med på kravene i brevet. Han la pengene på det 

oppgitte stedet, og senere hentet han kartet. Men han 

var også desperat etter å få vite hvem som hadde funnet 

kartet. Derfor ringte han førstebetjent Brun som spurte 

vitner om noen nylig var blitt sett ved leveringsstedet. 

Hvem kidnappet kartet, og hvor skjuler denne 

personen seg?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 82
Fru Blåklokke:  ................ 68
Frøken Rose:  ................... 13
Oberst Multe:  .................. 65
Fru Hvitveis:  ................... 71
Pastor Bregne:  ................. 52
Doktor Mørk:  .................. 62
Førstebetjent Brun: ......... 92

Du fi nner løsningen på side 41

MYSTERIUM 12: FRØKEN ROSES BREV

TIRSDAG 16. JUNI

I fl ere dager har Josephine Rose, tro det eller ei, bli sett 

mens hun skriver brev til en eller annen, eller mens hun 

krøller et sammen og begynner på et nytt.  Hun virket 

atspredt, men som vanlig holdt hun tankene sine for seg 

selv, så ingen visste hva brevet handlet om eller hvem 

som var mottageren. Alle undret seg på om hun hadde en 

hemmelig beundrer, og hvem det kunne være.  

Da hun bodde i Villa Storslått den weekenden, ble 

hun avbrutt halvveis i brevet og lot det ligge åpent på 

nattbordet. Da hun kom tilbake til rommet, var det ikke 

der. Hadde hun forlagt det? Nei, noen hadde stjålet det! 

Hvem kunne ha gjort noe slikt, og hvor mye avslørte 

brevet? Hun ringte førstebetjent Brun i vill panikk og 

krevde at han skulle etterforske saken. 

Hvem stjal frøken Roses brev, og hvor er han eller hun?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 38
Fru Blåklokke:  ................ 43
Frøken Rose:  ................... 64
Oberst Multe:  .................. 11
Fru Hvitveis:  ................... 86
Pastor Bregne:  ................. 48
Doktor Mørk:  .................. 12
Førstebetjent Brun: ......... 21

Du fi nner løsningen på side 40
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MYSTERIUM 13: FANTOMGARTNEREN 

ONSDAG 17. JUNI

Doktor Mørk var i godt humør! Det var mye 

selskapelighet i sikte, og han så frem til å bli bedre 

kjent med sin onkels forbindelser. Siden det skulle 

være fl ere selskaper i Villa Storslått, ringte han grevinne 

Rosendal og bad henne ta mer urter i tilfellet gjestene 

hans skulle trenge noe slikt eller be om det. I tillegg 

til diverse slag urtebrygg hadde grevinne Rosendal med 

fl ere eksotiske planter som Rusten plantet i et stort 

drivhus i hagen mot syd.

En uke senere ble Rusten sjokkert da han så at 

urteplantene og -blomstene var borte. I stedet var det et 

helt nytt bed med skjønne roser. Selv om de nye plantene 

var vakre, var Rusten forbløffet. 

Hvem hadde så omhyggelig plantet om hagen hans, og 

hvor kunne fantomgartneren fi nnes?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 51
Fru Blåklokke:  ................ 27
Frøken Rose:  ................... 28
Oberst Multe:  .................. 54
Fru Hvitveis:  ................... 80
Pastor Bregne:  ................. 17
Doktor Mørk:  .................. 25
Førstebetjent Brun: ......... 32

Du fi nner løsningen på side 40

MYSTERIUM 14: MED NESE FOR PLANTER

TORSDAG 18. JUNI 
(DOKTOR MØRKS 29-ÅRSDAG)

Det var den dagen doktor Mørk fylte 29. år, og for å feire 

den hadde han invitert svært menge gjester. Rusten, 

gartneren, var stolt av landskapet og blomsterbedene 

som omgav Villa Storslått, og for å være sikker på at de 

tok seg ut best mulig til selskapet, stod han opp klokken 

fem om morgenen. Da han så ut av vinduet for å ta inn 

det overdådige synet, oppdaget Rusten noe sjokkerende: 

En hel avdeling av blomsterhagen var blitt ødelagt! 

Blomstene var rykket opp med rot og var lagt der for 

å dø. Det var vandalisme, intet annet enn ondsinnet 

vandalisme. 

Hvem våget å plukke det kostelige plantene hans, og 

hvor kunne denne vandalen befi nne seg?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 41
Fru Blåklokke:  ................ 49
Frøken Rose:  ................... 40
Oberst Multe:  .................. 22
Fru Hvitveis:  ................... 58
Pastor Bregne:  ................. 42
Doktor Mørk:  .................. 79
Førstebetjent Brun: ......... 87

Du fi nner løsningen på side 40
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MYSTERIUM 15: DEN SAVNEDE KRONEN

LØRDAG 20. JUNI

Edel Blåklokke elsket å la fi ngrene gli over tiaraen hun 

hadde vunnet da hun debuterte i selskapslivet i 1893. 

Hun hadde tross alt i sin tid vært en av byens mest 

ettertraktede unge damer med en lovende scenekarriere 

foran seg. Hun tok ofte på tiaraen før hun la seg for 

å beundre seg selv i speilet og for å sikre en 

himmelsk nattesøvn.

En aften da hun trakk seg tilbake til rommet sitt, strakte 

hun nok en gang ut hånden etter esken med det kostelige 

innholdet. Hvilket sjokk! Den var borte! 

Hvem stakk av med debutantens krone, og hvor 

befi nner tyven seg? 

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 74
Fru Blåklokke:  ................ 57
Frøken Rose:  ................... 55
Oberst Multe:  .................. 81
Fru Hvitveis:  ................... 16
Pastor Bregne:  ................. 84
Doktor Mørk:  .................. 73
Førstebetjent Brun: ......... 72

Du fi nner løsningen på side 40

MYSTERIUM 16: MELDINGEN I FLASKEN

MANDAG 22. JUNI

Etter en travel dag med tegning av en hage med fossefall 

for en rik klient, slappet Alfred Graa av med et glass 

portvin. Tingene gikk strykende, tenkte han. Klientene 

hans beundret hans artisteri, og betalte ham rundhåndet 

med penger og andre gaver, som denne utsøkte vinfl asken 

han hadde oppdaget på altanen da han kom hjem.

Det var først da han tok sitt andre glass at han oppdaget 

lappen inne i fl asken. Brevet var skriblet ned med 

barnslig skrift i en truende tone, og lød: “Jeg vet om 

skoleresultatene dine. Betal meg, ellers forteller jeg det 

til alle. Graa kastet glasset tvers over rommet og mumlet: 

“Hvem du nå er, så komme du ikke unna med dette.” Han 

ringte straks til førstebetjent Brun. 

Hvem skrev trusselbrevet, og hvor kan denne personen 

bli funnet?     

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 14
Fru Blåklokke:  ................ 88
Frøken Rose:  ................... 23
Oberst Multe:  .................. 61
Fru Hvitveis:  ................... 71
Pastor Bregne:  ................. 91
Doktor Mørk:  .................. 62
Førstebetjent Brun: ......... 45

Du fi nner løsningen på side 40
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MYSTERIUM 17: 
DEN UAPPETITTLIGE GRYTERETTEN

TIRSDAG 23. JUNI

Fru Hvitveis forberedte nok et middagsselskap i Villa 

Storslått, og var travelt opptatt med å røre i nok en 

kulinarisk nyskapning hun mente ville glede gjestene: 

rapphønegryte. Hun hadde oppi en klype av ditt og en 

kopp av datt, rørte rundt fl ere ganger og lot så gryten 

surre i to timer.

Fru Hvitveis var spent på resultatet da hun vendte tilbake 

til kjøkkenet, dyppet sleiven nedi og smakte. Til hennes 

store forferdelse hadde gryteretten en svært bitter smak. 

Hun gikk gjennom listen med ingredienser, men kunne 

ikke fi nne årsaken til den fæle smaken. Tydeligvis hadde 

noen tuklet med gryten hennes. 

Hvem hadde tuklet med gryteretten, og hvor i all 

verden gjemmer matvandalen seg?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 56
Fru Blåklokke:  ................ 39
Frøken Rose:  ................... 64
Oberst Multe:  .................. 93
Fru Hvitveis:  ................... 63
Pastor Bregne:  ................. 67
Doktor Mørk:  .................. 12
Førstebetjent Brun: ......... 21

Du fi nner løsningen på side 39

MYSTERIUM 18: VANDALSKANDALEN

FRA HOVMESTER ASKS DAGBOK. 
TORSDAG 25. JUNI

Pastor Bregne har virkelig vært travel i det siste. Saken er 

at han planlegger en ny fl øy i kirken for å få plass til nye 

medlemmer av menigheten. Mange i byen er skeptiske, 

selvfølgelig, med pastoren kan sannsynligvis sjarmere 

djevelen selv til å gi en sjekk, og jeg hører han har samlet 

inn en pen sum allerede.

I går kom Bregne innom herskapshuset for å be doktor 

Mørk om en donasjon. Han og Johannes snakket sammen 

i arbeidsværelset da vi alle hørte et høyt smell utenfor. 

Vi løp til vinduet og så at førersiden på Bregnes sportsbil 

var fullstendig sammentrykt. Vandalen var ikke å se 

noe sted, men vi tenkte at hun eller han ikke kunne ha 

kommet så langt. Førstebetjent Brun ble straks tilkalt for 

å etterforske. 

Hvem smadret bilen, og hvor skjuler vandalen seg?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 38
Fru Blåklokke:  ................ 27
Frøken Rose:  ................... 33
Oberst Multe:  .................. 37
Fru Hvitveis:  ................... 35
Pastor Bregne:  ................. 60
Doktor Mørk:  .................. 59
Førstebetjent Brun: ......... 24

Du fi nner løsningen på side 39
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MYSTERIUM 19: DEN FORGIFTEDE TEEN

LØRDAG 27. JUNI

Fru Hvitveis hadde vært travelt opptatt hele formiddagen 

med sine ulike huslige plikter i Villa Storslått. Hun hadde 

behov for å ta seg litt inn igjen før hun laget lunsj til 

doktor Mørk. Derfor brygget hun en stor kanne te til seg 

selv, satte seg ned og drakk to deilige kopper te mens hun 

planla menyen for lunsjen. 

En time senere kom doktor Mørk inn i kjøkkenet på jakt 

etter lunsjen sin. I stedet fant han fru Hvitveis som satt 

sammensunket i stolen, bevisstløs. Han greide å vekke 

henne, men hun var svært medtatt og sa hun følte seg 

bedøvet. Doktor Mørk hadde mistanke til teen og tilkalte 

førstebetjent Mørk for å fi nne ut om noen var blitt sett 

mens de tuklet med den.

Hvem forgiftet teen, og hvor kan denne personen 

befi nne seg?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 20
Fru Blåklokke:  ................ 18
Frøken Rose:  ................... 55
Oberst Multe:  .................. 65
Fru Hvitveis:  ................... 26
Pastor Bregne:  ................. 52
Doktor Mørk:  .................. 62
Førstebetjent Brun: ......... 77

Du fi nner løsningen på side 39

MYSTERIUM 20: KATASTROFEN I SKURET

SØNDAG 28. JUNI

Han hadde planlagt å bruke dagen på å rydde 

opp i hagen, og Rusten gikk til skuret for å hente 

favorittredskapene sine. Da han åpnet døren, var synet 

frastøtende. Alt i skuret var enten på galt sted, skadet 

eller borte. Blomsterpottene var opp-ned og det var jord 

overalt. Først tenkte Rusten at et dyr hadde gjort det, 

men han forandret mening da han la merke til at de beste 

hageredskapene var borte, også den beste hagesaksen.

Etter å ha ryddet opp og vurdert skadene, ringte Rusten 

til førstebetjent Brun, som lovet å undersøke litt. 

Hvem ødela i skjulet, og hvor befi nner skurken seg?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 14
Fru Blåklokke:  ................ 49
Frøken Rose:  ................... 75
Oberst Multe:  .................. 61
Fru Hvitveis:  ................... 58
Pastor Bregne:  ................. 48
Doktor Mørk:  .................. 47
Førstebetjent Brun: ......... 15

Du fi nner løsningen på side 39
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MYSTERIUM 21: 
EN MISTENKELIG OVERSVØMMELSE

ONSDAG 1. JULI

Amelia Fersken var ny i landet og ivrig etter å få 

nye venner. Selv om hun satte pris på selskapene 

i Villa Storslått, følte hun at hun måtte utvide 

bekjentskapskretsen og treffe mennesker på sin egen 

alder. Så hun sa straks ja da professor Lavendel tilbød å 

presentere henne for noen av sine tidligere studenter.

Den kvelden Lavendel skulle foreta presentasjonen, 

ringte han for å avlyse. Vannrørene i huset hans hadde 

plutselig røket, og han måtte tørke opp vannet før skaden 

ble for stor. Amelia var skuffet, men forståelsesfull. 

Lavendel hadde en gnagende følelse av at noen hadde 

tuklet med rørene, og bad førstebetjent Brun om å fi nne 

ut om mistankene hans var korrekte. 

Hvem ødela rørene, og hvor kan denne personen 

befi nne seg?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 29
Fru Blåklokke:  ................ 34
Frøken Rose:  ................... 28
Oberst Multe:  .................. 22
Fru Hvitveis:  ................... 30
Pastor Bregne:  ................. 84
Doktor Mørk:  .................. 31
Førstebetjent Brun: ......... 66

Du fi nner løsningen på side 39

MYSTERIUM 22: UHELLET MED POSTEN

FREDAG 3. JULI

Da den vennlige postmannen kom ned på veien etter å ha 

levert posten i huset til professor Lavendel, oppdaget han 

nor foruroligende: Sykkelen hans var borte, og brevene 

fra postvesken hans var strødd langs brosteinene. Han 

hadde vært borte bare ca. fem minutter, og han hadde 

verken sett eller hørt noen i området. Uansett hvem det 

var, så hadde vedkommende handlet raskt. 

Postmannen la posten tilbake i vesken og gikk til 

politistasjonen for å rapportere tyveriet. 

Hvem stjal postmannens sykkel og gikk gjennom 

postvesken hans, og hvor gjemmer denne personen seg?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 69
Fru Blåklokke:  ................ 27
Frøken Rose:  ................... 13
Oberst Multe:  .................. 54
Fru Hvitveis:  ................... 71
Pastor Bregne:  ................. 42
Doktor Mørk:  .................. 73
Førstebetjent Brun: ......... 95

Du fi nner løsningen på side 38
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MYSTERIUM 23: KAOSET I URTENE

LØRDAG 4. JULI
(GREVINNE ROSENDALS 28-ÅRSDAG)

Grevinne Rosendal hadde nettopp feiret fødselsdagen sin 

sammen med noen venner på en lokal restaurant og stakk 

innom urtebutikken på veien hjem for å ta med noe. Da 

hun åpnet døren, merket hun straks en forferdelig stank. 

Noen hadde vært der inne og gjort et eller annet, men 

hva? Flere av de dyrebare urtene lå på gulvet, og mange 

fl asker var åpne. 

Hvem ville bryte seg inn i butikken hennes og lage slikt 

rot, og hvor er inntrengeren nå?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 74
Fru Blåklokke:  ................ 76
Frøken Rose:  ................... 40
Oberst Multe:  .................. 37
Fru Hvitveis:  ................... 80
Pastor Bregne:  ................. 52
Doktor Mørk:  .................. 12
Førstebetjent Brun: ......... 53

Du fi nner løsningen på side 38

MYSTERIUM 24: TYVERIET PÅ HERREGÅRDEN

SØNDAG 5. JULI

I juni var professor Lavendel blitt engasjert som innlosjert 

kunstspesialist på en gammel herregård i nærheten. 

Han ville imponere vennene sine og arrangerte et 

cocktailselskap med omvisning på herregården. Under 

omvisningen sloknet plutselig lysene, og det ble stor 

uro blant gjestene. Da Lavendel hadde ordnet med 

sikringene, fortsatte omvisningen, og gjestene var rimelig 

begeistret.

Neste morgen la Lavendel merke til at en av de 

afrikanske gjenstandene så annerledes ut. Da han så 

nøyere etter, fant han ut at det var en forfalskning. Noen 

måtte ha byttet originalen med denne forfalskningen, 

og håpte sikkert at Lavendel aldri ville oppdage det. 

Lavendel bad førstebetjent Brun om å etterforske saken. 

Han ville ikke miste jobben sin på grunn av dette! 

Hvem byttet gjenstandene, og hvor skjuler tyven seg?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 38
Fru Blåklokke:  ................ 43
Frøken Rose:  ................... 55
Oberst Multe:  .................. 11
Fru Hvitveis:  ................... 35
Pastor Bregne:  ................. 78
Doktor Mørk:  .................. 47
Førstebetjent Brun: ......... 21

Du fi nner løsningen på side 38
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MYSTERIUM 25: SMÅ, SKITNE HEMMELIGHETER

MANDAG 6. JULI

Preben Engh-Beck var ikke overrasket over den økende 

interessen for eiendommen til hans avdøde klient, godseier 

Hugo Mørk. Nevøen hans, Jon Mørk, skulle tross alt arve 

det hele i juni neste år, på sin 30-årdsag. Mange av Mørks 

tidligere venner fi kk bidrag fra Mørks stiftelse, og de var 

bekymret for at doktor Mørk skulle stanse utbetalingene. 

Det som imidlertid overrasket Engh-Beck, var hvor 

onde disse grådige personene var mot hverandre. Nå 

fi kk han og doktor Mørk brev med overskriften “Skitne 

små hemmeligheter”. Hvert av dem inneholdt en ny 

beskyldning: For eksempel: Prins Asur er ikke noen 

ordentlig prins, pastor Bregne er ettersøkt for forbrytelser i 

Amerika, professor Lavendel har stjålet en sjelden egyptisk 

gjenstand, fru Hvitveis er en dårlig kokk og så videre. 

Brevene var uten underskrift og ble levert direkte. Engh-

Beck bad førstebetjent Brun om å undersøke om noen 

mistenkelig person hadde vært i nærheten av doktor Mørks 

postkasse, eller postkassen ved kontoret til Engh-Beck. 

Hvem leverte de onde brevene, og hvor gjemmer 

sladderhanken seg?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 51
Fru Blåklokke:  ................ 49
Frøken Rose:  ................... 23
Oberst Multe:  .................. 46
Fru Hvitveis:  ................... 86
Pastor Bregne:  ................. 84
Doktor Mørk:  .................. 25
Førstebetjent Brun: ......... 87

Du fi nner løsningen på side 38

MYSTERIUM 26: EN OVERRASKENDE DUSJ

TIRSDAG 7. JULI

Oberst Multe ved tankefull der han gikk hjem fra 

klubben sin denne tirsdag aften. Han måtte bruke mer tid 

på memoarene sine og mindre tid på å planlegge hvordan 

han skulle bli rik i en fart og fl ørte med Edel Blåklokke. 

På trappen hjemme ble han plutselig dynket fra topp til 

tå av vannsprut. Etter fl ere sekunder stanset spruten. 

Sjokkert gned Multe seg i øynene og prøvde å se hvor 

vannet kom fra. Alt han så, var en slange på gangveien, 

og alt han hørte, var noen som løp av gårde. Rasende, 

gjennomvåt og fl au ringte han førstebetjent Brun og 

forlangte at han lette etter skurken. 

Hvem gav Multe den overraskende dusjen, og hvor 

gikk skurken?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 82
Fru Blåklokke:  ................ 39
Frøken Rose:  ................... 19
Oberst Multe:  .................. 93
Fru Hvitveis:  ................... 44
Pastor Bregne:  ................. 52
Doktor Mørk:  .................. 79
Førstebetjent Brun: ......... 92

Du fi nner løsningen på side 38
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MYSTERIUM 27: DEN FORGIFTEDE PRINSEN

ONSDAG 8. JULI

Prins Asur hadde bange anelser når det gjaldt dette 

selskapet. Oberst Multe arrangerte det for professor 

Lavendel for å feire tidsskriftsartikkelen hans om 

skattene i kong Tuts grav. Asur og obersten hadde hatt en 

krangel om salget av en samling antikke våpen for noen 

år siden, så prinsen var overrasket over å bli invitert. 

Kanskje obersten endelig var villig til å la fortid være 

fortid.

Under selskapet følte prins Asur seg plutselig kvalm og 

fi kk pustevansker. En ambulanse ble tilkalt, og prinsen 

lå på sjeselongen mens han ventet. “Jeg er forgiftet,” 

stønnet han til forsamlingen av engstelige gjester 

som stod over ham. “Hvem gjorde dette? Var det deg, 

oberst?” Detektiver avhørte gjestene. Noen var blitt sett i 

kjøkkenet mens hun eller han fi kset på en av porsjonene 

av forretten. 

Hvem forgiftet prinsen, og hvor er skurken?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 29
Fru Blåklokke:  ................ 68
Frøken Rose:  ................... 64
Oberst Multe:  .................. 22
Fru Hvitveis:  ................... 16
Pastor Bregne:  ................. 36
Doktor Mørk:  .................. 25
Førstebetjent Brun: ......... 15

Du fi nner løsningen på side 38

MYSTERIUM 28: DET HJEMSØKTE HUSET

FREDAG 10. JULI

I nattens små timer lå professor Lavendel og vred seg i 

sengen i det gamle huset. Han kunne sverge på at han 

hørte noen viske i de mørke korridorene! Han lukket 

øynene og konsentrerte seg: Ja, stemmene sa noe om 

et kart! “Du måååå sssskaffe hjelp ... du måååå fi nne 

noooooen som kan lessssse kartet ...”

Som vitenskapsmann trodde Lavendel at alt har 

sin naturlige forklaring, så han var ikke det minste 

overtroisk. Noen hadde brutt seg inn i huset og prøvde å 

skremme ham. Han spratt ut avsengen og lette gjennom 

rommene. Det var ingen der. Han ringte så førstebetjent 

Brun for å rapportere inntrengeren, og han bad om en 

etterforskning. 

Hvem brøt seg inn i Lavedels hus, og hvor befi nner 

inntrengeren seg?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 14
Fru Blåklokke:  ................ 18
Frøken Rose:  ................... 33
Oberst Multe:  .................. 37
Fru Hvitveis:  ................... 80
Pastor Bregne:  ................. 60
Doktor Mørk:  .................. 12
Førstebetjent Brun: ......... 32

Du fi nner løsningen på side 37
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MYSTERIUM 29: DEN FORSVUNNE MEDALJEN

LØRDAG 11. JULI

Prins Asur var kjent i hele Europa som en smarting. 

I årenes løp hadde han kjøpt og solgt gamle våpen, 

antikviteter, kunst, mynter, frimerker og mye annet. Av 

og til holdt han åpent hus i galleriet sitt for å skryte av 

den imponerende private samlingen.  Kveldens gjester 

fi kk se en imponerende samling av gamle mynter, våpen 

og militære medaljer.

Etter at den siste gjesten hadde seget ut av galleriet, 

forberedte Asur seg på å låse for natten. Det var da han 

oppdaget at én av medaljene hans var borte. Han var sint 

på seg selv fordi han ikke hadde holdt bedre øye med 

gjestene og ringte til førstebetjent Brun for å få hjelp.

Hvem stjal medaljen, og hvor befi nner tyven seg?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 74
Fru Blåklokke:  ................ 34
Frøken Rose:  ................... 13
Oberst Multe:  .................. 46
Fru Hvitveis:  ................... 71
Pastor Bregne:  ................. 84
Doktor Mørk:  .................. 62
Førstebetjent Brun: ......... 95

Du fi nner løsningen på side 37

MYSTERIUM 30: 
DET FORSVUNNE MANUSKRIPTET

SØNDAG 12. JULI

Det meste av sommeren hadde oberst Multe skrevet 

fl ittig på memoarene sine. Etter å ha gjort ferdig syvende 

kapittel, unte han seg en kveld i klubben. Da han kom 

hjem, bestemte Multe seg for å bla gjennom manuskriptet 

enda en gang og beundre sitt arbeid. Men manuskriptet 

var borte! Han var sikker på at noen hadde stjålet det  –  

han hadde det på samme sted hele tiden  – og selvfølgelig 

var det den eneste kopien.

Multe ble rød, deretter lilla, og så ble han likblek. Hva 

i all verden skulle han gjøre? Opphisset vekket han den 

overarbeidede førstebetjent Brun og satte ham på saken.

Hvem stjal manuskriptet, og hvor befi nner skurken seg?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 41
Fru Blåklokke:  ................ 27
Frøken Rose:  ................... 55
Oberst Multe:  .................. 81
Fru Hvitveis:  ................... 63
Pastor Bregne:  ................. 91
Doktor Mørk:  .................. 73
Førstebetjent Brun: ......... 24

Du fi nner løsningen på side 37
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MYSTERIUM 31: DE MYSTISKE ADVARSLENE

MANDAG 13. JULI

Pastor Bregne hadde problemer med å samle bidrag til 

den nye fl øyen i kirken. Medlemmene i menigheten 

hadde sittet på pengene sine helt siden den lille 

misforståelsen med kollektbøssen for et par måneder 

siden. Bregne hadde arbeidet iherdig for å sjarmere seg 

ned i lommebøkene til sognebarna, men til ingen nytte.

På sin morgentur oppdaget Bregne oppslag på fl ere 

trær, med advarsler til folk i byen om ikke å gi penger 

til pastor Bregne. Plakatene fortalte at Bregne planla å 

stikke av med pengene, akkurat som han hadde gjort 

med sognebarnas donasjoner i Amerika. Rasende ringte 

Bregne til førstebetjent Brun for å se om han kunne fi nne 

ut hvor plakatene kom fra. 

Hvem satte opp plakatene, og hvor er skurken?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 38
Fru Blåklokke:  ................ 43
Frøken Rose:  ................... 89
Oberst Multe:  .................. 22
Fru Hvitveis:  ................... 44
Pastor Bregne:  ................. 48
Doktor Mørk:  .................. 47
Førstebetjent Brun: ......... 45

Du fi nner løsningen på side 37

MYSTERIUM 32: EN KATASTROFAL MIDDAG

FRA HOVMESTER ASKS DAGBOK. 
TIRSDAG 14. JULI 

(DAGEN FOR STORMEN PÅ BASTILLEN)

Et minneverdig middagsselskap i Villa Storslått i går kveld! 

Mens cocktailen ble inntatt, snek noen seg inn i spisesalen 

og fl yttet på bordkortene for plassering av gjestene. Dermed 

ble fl ere strenge tabuer for bordplassering brutt, og det ble 

fullstedig kaos under middagen.

Høydepunktene: Fru Blåklokke kranglet med datteren 

om hvem som var best skikket for en kommende rolle på 

teateret, frøken Fersken som forhørte en tydelig irritert 

førstebetjent Brun om detaljene i en fersk kriminalsak 

samt herr Graa og gartneren Rusten som skrek til 

hverandre om hvem som hadde skapt den vakreste 

hagen.  Dette resulterte i at gjestene begynte å kaste 

mat på hverandre, og det endte med at fru Hvitveis’ 

sammensunkne ostesuffl é satt på skrå på hodet til 

grevinne Rosendal. Førstebetjent Brun bestemte seg for å 

etterforske saken neste dag. 

Hvem forårsaket middagskatastrofen, og hvor kan 

skurken befi nne seg? 

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 56
Fru Blåklokke:  ................ 49
Frøken Rose:  ................... 64
Oberst Multe:  .................. 61
Fru Hvitveis:  ................... 35
Pastor Bregne:  ................. 78
Doktor Mørk:  .................. 59
Førstebetjent Brun: ......... 72

Du fi nner løsningen på side 37
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MYSTERIUM 33: DEN FALSKE SJEKKEN

ONSDAG 15. JULI

Da han var i banken for å at ut penger til en gave til 

veldedige formål, oppdaget doktor Mørk at det manglet 

en stor sum fra bankkontoen hans. Det viste seg at noen 

hadde forfalsket og hevet en sjekk på et betydelig beløp.

 Hvem stjal pengene, og hvor er skurken?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 14
Fru Blåklokke:  ................ 57
Frøken Rose:  ................... 33
Oberst Multe:  .................. 54
Fru Hvitveis:  ................... 86
Pastor Bregne:  ................. 52
Doktor Mørk:  .................. 79
Førstebetjent Brun: ......... 66

Du fi nner løsningen på side 37

MYSTERIUM 34: HVEM LUSKER OM NATTEN?

TORSDAG 16. JULI 
(FRØKEN ROSES 25-ÅRSDAG)

Hun kunne ikke si akkurat hva det var, men frøken Rose 

hadde alltid stolt på sin indre stemme, og i kveld visket 

den noe som fi kk det til å gå kaldt nedover ryggraden 

hennes under den paljettbesatte aftenkjolen. Noen fulgte 

etter henne.

Hun prøvde å slå følelsen fra seg. Hun feiret tross alt en 

vidunderlig 25-årsdag sammen med en rik enkemann 

som var moden for å bli høstet. Men tegnene var ikke til 

å ta feil av: en rask skygge her, et utydelig fotavtrykk der, 

hviningen fra hjulene til en sportsbil som forsvant i en 

fart.  Tenk om tyven var ute etter smykkene hennes. En 

forelsket fan som ville ha autografen hennes? En gammel 

kjæreste som var ute etter hevn? Frøken Rose ringte til 

førstebetjent Brun, som undersøkte saken raskt.

Hvem fulgte etter frøken Rose, og hvor kan man spore 

opp personen som lusker?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 74
Fru Blåklokke:  ................ 34
Frøken Rose:  ................... 55
Oberst Multe:  .................. 93
Fru Hvitveis:  ................... 26
Pastor Bregne:  ................. 17
Doktor Mørk:  .................. 59
Førstebetjent Brun: ......... 77

Du fi nner løsningen på side 36

42404i07.indd   2542404i07.indd   25 2/8/06   15:02:112/8/06   15:02:11



26

080642404107  Aa     PARKER / Cluedo Mysteries      Rules  (NO)

Originator: SH Approval: CONF ROD: 08.11 File Name: 42404i107.indd

MYSTERIUM 35: 
REVOLVEREN SOM BLE RAPPET

FREDAG 17. JULI

Mens han skrev memoarene sine, tenkte oberst Multe 

nostalgisk på sine glansdager i det militære. Han lengtet 

etter å kjenne adrenalinet fl yte, noe han alltid opplevde 

når han drev skytetrening. Derfor bestemte han seg for 

å ta noen få øvelsesskudd for gamle dager skyld. Men da 

han åpnet skuffen for å ta revolveren, var den borte! 

Hvem kunne ha tatt den, og hvor er tyven?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 38
Fru Blåklokke:  ................ 88
Frøken Rose:  ................... 40
Oberst Multe:  .................. 70
Fru Hvitveis:  ................... 80
Pastor Bregne:  ................. 42
Doktor Mørk:  .................. 31
Førstebetjent Brun: ......... 21

Du fi nner løsningen på side 36

MYSTERIUM 36: SKISSENE SOM BLE BYTTET

LØRDAG 18. JULI

Herr Graa satte alltid pris på å møte mulige nye klienter, 

særlig dem som var rike. Han likte å skryte av arbeidet 

sitt, og kunne aldri få ros nok for sine artistiske bedrifter. 

I dag viste han brukseier Treschiold skisser for et 

landskapsforslag. Graa var stolt av sin moderne design, 

og var sikker på å få en lukurativ jobb.

Da han rullet ut den første skissen, var han lamslått. I 

stedet for den vakkert tegnede landskapsutformingen 

viste tegningen en barnslig tegning av en skole og en 

lekeplass full av strekfi gurer.  For hver ny skisse han 

rullet ut, ble tegningene verre og verre.

Selvfølgelig gikk den fornærmede brukseieren brått, 

og Graa stod igjen alene og undret seg over hvem som 

kunne være ansvarlig for dette marerittet. En eller annen 

må ha sneket seg inn i værelset hans kvelden før og 

byttet tegningene for å stille ham i forlegenhet. 

Hvem byttet skissene, og hvor er skurken?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel: .......... 56
Fru Blåklokke:  ................ 27
Frøken Rose:  ................... 64
Oberst Multe:  .................. 61
Fru Hvitveis:  ................... 58
Pastor Bregne:  ................. 67
Doktor Mørk:  .................. 12
Førstebetjent Brun: ......... 87

Du fi nner løsningen på side 36
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MYSTERIUM 37: EN KALDDUSJ

SØNDAG 19. JULI

Oberst Multe hadde dårlig samvittighet fordi han hadde 

meldt avbud til middagen med Edel Blåklokke for noen 

uker siden. Han hadde vært så travelt opptatt med 

memoarene sine at han ikke hadde fått gjort det godt 

igjen. Derfor hadde han denne skjønne formiddagen 

bestemt seg for å invitere fru Blåklokke på båttur. 

Multe fi kk lov av doktor Mørk til å låne båten hans. 

Fru Blåklokke sa straks ja takk til invitasjonen, og sa til 

og med at hun skulle lage en lunsjkurv til begge.

Alt virket perfekt til de rodde ut fra stranden. Plutselig 

begynte båten å bli fylt med vann! Multe rodde raskt 

inn til land, men før de kom inn, var klærne, lunsjen og 

teppene kliss våte. “Noen har boret et hull i båten! Vi 

er utsatt for sabotasje!” utbrøt oberst Multe og sverget å 

ringe til førstebetjent Brun. 

Hvem senket båten, og hvor er skurken?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 82
Fru Blåklokke:  ................ 39
Frøken Rose:  ................... 23
Oberst Multe:  .................. 22
Fru Hvitveis:  ................... 16
Pastor Bregne:  ................. 84
Doktor Mørk:  .................. 31
Førstebetjent Brun: ......... 53

Du fi nner løsningen på side 36

MYSTERIUM 38: GRAVENS HEMMELIGHET

MANDAG 20. JULI

Professor Lavedel var bekymret. Doktor Mørk hadde 

kartet over en skjult grav i Egypt, men nå nektet han å 

fi nansiere ekspedisjonen. Doktor Mørk visste imidlertid 

ingen ting om at godseier Hugos stiftelse hadde betalt 

bidrag nettopp for dette formålet, men Lavendel hadde 

alltid funnet noe annet å bruke pengene til, og var nå, 

som vanlig, nesten blakk. Men, det doktor Mørk ikke 

visste, hadde han ikke vondt av – i hvert fall ikke ennå.  

Som han ikke hadde bekymringer nok, hadde Lavendel 

fått merkelige brev i posten med hint om at noen hadde 

verdifull informasjon om den hemmelige graven. Han 

var bekymret for at det var svindel, og Lavendel spurte 

førstebetjent Mørk om han kunne spore opp avsenderen.

Hvem sendte brevene, og hvor befi nner skurken seg? 

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 20
Fru Blåklokke:  ................ 57
Frøken Rose:  ................... 75
Oberst Multe:  .................. 93
Fru Hvitveis:  ................... 71
Pastor Bregne:  ................. 48
Doktor Mørk:  .................. 12
Førstebetjent Brun: ......... 45

Du fi nner løsningen på side 36
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MYSTERIUM 39: DEN STJÅLNE RACKETEN

TORSDAG 23. JULI

Etter å ha studert verdifulle gjenstander hele formiddagen 

trengte professor Lavendel noe fysisk aktivitet for å 

balansere de åndelige anstrengelsene. Hva kunne være 

bedre avkobling enn en morsom tenniskamp? Lavendel 

byttet klær og satte kurs for gressbanene ved Villa 

Storslått. Men da han kom inn i utstyrsboden for å hente 

racketen sin, var den til hans overraskelse borte.

Merkelig, tenkte Lavendel. Helt til i dag hadde den hengt 

på samme sted på veggen De andre gjestene var klar 

over at de ikke skulle låne den. Racketen var ganske dyr, 

var bygd spesielt for Lavendel og hadde affeksjonsverdi. 

En svært irritert Lavendel bad førstebetjent Brun om å 

etterforske. 

Hvem stjal racketen, og hvor befi nner tyven seg?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 14
Fru Blåklokke:  ................ 76
Frøken Rose:  ................... 55
Oberst Multe:  .................. 70
Fru Hvitveis:  ................... 63
Pastor Bregne:  ................. 78
Doktor Mørk:  .................. 79
Førstebetjent Brun: ......... 92

Du fi nner løsningen på side 36

MYSTERIUM 40: EN PLUTSELIG SYKDOM

FREDAG 24. JULI

Preben Engh-Beck ringte doktor Mørk med én gang han 

kom til kontoret. Telefonene til Engh-Beck fra godseier 

Hugos venner var i ferd med å bli en plage, og han håpte 

at doktor Mørk kunne gjøre noe for å holde dem i tømme. 

Han minte doktor Mørk om at han ikke kunne avsløre 

innholdet i testamentet, selv ikke til doktor Mørk, og slett 

ikke til denne grådige banden.

Doktor Mørk lovet å samle plageåndene i Villa Storslått 

til middag og en lang, god prat, og sendte ut invitasjoner. 

Men den kvelden møtet skulle holdes, ble fru Hvitveis 

så syk at han måtte utsette middagen. Han følte at det 

var ugler i mosen og spurte førstebetjent Brun om å 

undersøke om det lå noen kriminelt bak fru Hvitveis’ 

plutselige fysiske plager.

Hvem gjorde fru Hvitveis syk, og hvor kan denne 

personen befi nne seg?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 69
Fru Blåklokke:  ................ 68
Frøken Rose:  ................... 64
Oberst Multe:  .................. 81
Fru Hvitveis:  ................... 44
Pastor Bregne:  ................. 52
Doktor Mørk:  .................. 25
Førstebetjent Brun: ......... 72

Du fi nner løsningen på side 36
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MYSTERIUM 41: INNTRENGEREN

LØRDAG 25. JULI

For tredje gang denne sommeren, så doktor Mørk den 

samme unge gutten som lusket rundt i buskene på 

eiendommen rundt Villa Storslått. Doktor Mørk spurte 

ham hva han gjorde på hans eiendom. Gutten svarte at 

han var bedt om å arbeide der, men ha kunne ikke si 

hvem som hadde ansatt ham eller hvorfor. Det virket 

ikke som Rusten visste noe om gutten, og det visste ikke 

fru Hvitveis eller hovmester Ask heller. Doktor Mørk var 

forundret og ringte førstebetjent Mørk for å undersøke. 

Noen vitner har faktisk sett gutten snakke med en annen 

person – sannsynligvis oppdragsgiveren. 

Hvem ansatte gutten, og hvor er hans oppdragsgiver?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 38
Fru Blåklokke:  ................ 18
Frøken Rose:  ................... 89
Oberst Multe:  .................. 11
Fru Hvitveis:  ................... 80
Pastor Bregne:  ................. 36
Doktor Mørk:  .................. 62
Førstebetjent Brun: ......... 32

Du fi nner løsningen på side 35

MYSTERIUM 42: EN SKJØDESLØS RYTTER

SØNDAG 26. JULI 1925

Hver aften omkring klokken syv gikk Rusten innom 

stallene ved Villa Storslått for å fôre hestene og gi dem 

vann. Denne aftenen virket Rustens favoritthest, Brunen, 

nervøs og opphisset. Rusten gikk inn i stallen og så seg 

omkring. Noen hadde tydeligvis ridd på Brunen nylig, 

og rytteren hadde ikke børstet ham. Rusten la også 

merke til at hesten manglet en sko. Rusten var rasende 

og ringte straks førstebetjent Brun. Kunne han fi nne ut 

om noen var blitt sett luskende omkring stallene om 

ettermiddagen? 

Hvem var den skjødesløse rytteren, og hvor kan hun 

eller han være?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 29
Fru Blåklokke:  ................ 49
Frøken Rose:  ................... 28
Oberst Multe:  .................. 22
Fru Hvitveis:  ................... 35
Pastor Bregne:  ................. 91
Doktor Mørk:  .................. 73
Førstebetjent Brun: ......... 95

Du fi nner løsningen på side 35
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MYSTERIUM 43: RUBINTYVERIET

ONSDAG 29. JULI

Josephine Rose kunne ikke la være å snakke om det 

vakre rubinhalskjedet hun nettopp hadde fått av sin 

nye, rike kjæreste på 25-årsdagen. Hun hadde sett frem 

til å vise seg frem med det under middagsselskapet hos 

doktor Mørk sist fredag aften, og hun var dypt skuffet 

over at det var utsatt til lørdag 8. august. Men hun kunne 

fremdeles glede seg i nuet, og nok en gang tok hun frem 

smykkeskrinet og tok ut halskjedet.

Straks la hun merke til at det hadde mistet sin glans. 

Hun så nærmere etter. Dette var en falsk rubin, bare 

strass. Hun ringte til førstebetjent Brun og rapporterte 

forbrytelsen. 

Hvem tok frøken Roses rubinhalskjede og erstattet det 

med en forfalskning, og hvor kan tyven befi nne seg?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 41
Fru Blåklokke:  ................ 34
Frøken Rose:  ................... 13
Oberst Multe:  .................. 61
Fru Hvitveis:  ................... 71
Pastor Bregne:  ................. 84
Doktor Mørk:  .................. 47
Førstebetjent Brun: ......... 53

Du fi nner løsningen på side 35

MYSTERIUM 44: DE FALSKE FLYGEBLADENE

LØRDAG 1. AUGUST

I den senere tid har fl ere beboere i området mottatt 

fl ygeblader i postkassene med anmodning om bidrag til 

fl ere lokale skoler. Den første som ble mistenksom, var 

doktor Mørk som nylig hadde gitt bidrag til to av skolene, 

og underet seg over hvorfor de bad om mer. Da doktor 

Mørk ringte til skolene, fortalte man at de ikke visste 

noe om fl ygebladene, og de lovet at de skulle ringe til 

førstebetjent Brun og spørre om noen hadde sett noen 

mistenkelige personer levere dem. 

Hvem leverte de falske fl ygebladene, og hvor 

befi nner skurken seg?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 14
Fru Blåklokke:  ................ 57
Frøken Rose:  ................... 75
Oberst Multe:  .................. 37
Fru Hvitveis:  ................... 30
Pastor Bregne:  ................. 52
Doktor Mørk:  .................. 31
Førstebetjent Brun: ......... 24

Du fi nner løsningen på side 35

42404i07.indd   3042404i07.indd   30 2/8/06   15:02:142/8/06   15:02:14



31

080642404107  Aa     PARKER / Cluedo Mysteries      Rules  (NO)

Originator: SH Approval: CONF ROD: 08.11 File Name: 42404i107.indd

MYSTERIUM 45: KJÆRLIGHETSBREVET

SØNDAG 2. AUGUST

Han var nok en gang på kontoret i weekenden, og Preben 

Engh-Beck gikk gjennom posten som han ikke hadde 

fått tid til å åpne fredag. Spesielt ett brev så annerledes 

ut og luktet helt forskjellig fra de andre.  Han åpnet 

det velduftende brevet og begynte å lese fra arket med 

blomster. 

Det var fullt av smiger og fl ørtende bemerkninger.

Vel, vel – han hadde en hemmelig beundrer. Dessverre 

var ikke brevet undertegnet. Da han traff førstebetjent 

Brun neste dag, gav han brevet til ham og spurte om han 

muligens kunne spore opp avsenderen. 

Hvem sendte brevet, og hvor er denne personen nå?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 56
Fru Blåklokke:  ................ 68
Frøken Rose:  ................... 64
Oberst Multe:  .................. 93
Fru Hvitveis:  ................... 63
Pastor Bregne:  ................. 17
Doktor Mørk:  .................. 59
Førstebetjent Brun: ......... 66

Du fi nner løsningen på side 35

MYSTERIUM 46: HVEM BYTTET VESKEN?

MANDAG 3. AUGUST

Da hun handlet i byen en dag, la fru Blåklokke merke 

til at den dyre vesken hennes så litt annerledes ut. 

Da hun kikket inni, virket det som alt var i orden ... 

lommebok, briller ... men vent litt! Adresseboken hennes 

var borte. Og denne vesken var tydeligvis av en annen, 

billigere type! 

Hvem hadde så behendig byttet veske med henne, og 

hvor kan skurken befi nne seg?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 38
Fru Blåklokke:  ................ 27
Frøken Rose:  ................... 19
Oberst Multe:  .................. 11
Fru Hvitveis:  ................... 58
Pastor Bregne:  ................. 36
Doktor Mørk:  .................. 47
Førstebetjent Brun: ......... 45

Du fi nner løsningen på side 34
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MYSTERIUM 47: DEN FORSVUNNE DAGBOKEN

TIRSDAG 4. AUGUST

Få ting i byen skapte mer nysgjerrighet enn dagboken til 

den mystiske Edel Blåklokke. I mange år var hun blitt 

utsatt for mistanke, spekulasjon og god, gammeldags 

sladder. Tross alt hadde alle hennes tre tidligere 

ektemenn dødd under mystiske omstendigheter, hennes 

påståtte affærer med prominente personer var snadder 

for skandalepressen, og grunnene til hennes gamle feide 

med datteren, Josephine Rose, var fremdeles ukjente. Det 

kom derfor ikke som noen overraskelse at en eller annen 

sleip person hadde tatt dagboken. Den bød sikkert på 

virkelig fascinerende lesning. Politiet ble snart varslet.

Hvem stjal den saftige dagboken, og hvor befi nner 

skurken seg?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 74
Fru Blåklokke:  ................ 49
Frøken Rose:  ................... 89
Oberst Multe:  .................. 11
Fru Hvitveis:  ................... 80
Pastor Bregne:  ................. 60
Doktor Mørk:  .................. 73
Førstebetjent Brun: ......... 72

Du fi nner løsningen på side 34

MYSTERIUM 48: HVEM RAPPET MALERIET?

ONSDAG 5. AUGUST

Under et besøk ved tetid hos doktor Mørk i Villa 

Storslått, vandret professor Lavendel omkring i salongen 

og beundret avdøde godseier Hugo Mørks uvurderlige 

kunstsamling. Plutselig stanset han og stirret på bildet 

foran seg. 

“Jon, dette Gainsborough-bildet er falskt!” utbrøt han.

“Jeg er redd du er blitt svindlet!”

Ett blikk fortalte doktor Mørk at Lavendel hadde rett: Det 

var signert med “Thomas” i stedet for hans varemerke 

“Thos” – et sikkert tegn på en Gainsborough-forfalskning. 

Men doktor Mørk var ingen idiot: Han hadde passet på 

å fastslå at bildet var ekte før han kjøpte det fra den noe 

tvilsomme prins Asur. Noen hadde nylig byttet originalen 

med en forfalskning! 

Hvem hadde tatt det uvurderlige maleriet, og hvor 

er tyven?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 82
Fru Blåklokke:  ................ 39
Frøken Rose:  ................... 33
Oberst Multe:  .................. 22
Fru Hvitveis:  ................... 71
Pastor Bregne:  ................. 67
Doktor Mørk:  .................. 31
Førstebetjent Brun: ......... 87

Du fi nner løsningen på side 34
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MYSTERIUM 49: EN GOD SLADDER

TORSDAG 6. AUGUST

Da hun gikk gjennom byen en dag, overhørte Jane 

Engh-Beck biter av en foruroligende samtale mellom 

to prominente damer fra distriktet. Hun ble opprørt av 

det hun hørte. En av kvinnene fortalte den andre at hun 

hadde hørt at fru Engh-Becks mann Preben var saksøkt 

av ingen ringere enn doktor Mørk. 

Hvem var det som spredte slik ondsinnet sladder, og 

hvor befi nner det geskjeftige personen seg?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 69
Fru Blåklokke: :  .............. 49
Frøken Rose:  ................... 23
Oberst Multe:  .................. 93
Fru Hvitveis:  ................... 16
Pastor Bregne:  ................. 78
Doktor Mørk:  .................. 12
Førstebetjent Brun: ......... 92

Du fi nner løsningen på side 34

MYSTERIUM 50: EN SMÅLIG HEVN

FREDAG 7. AUGUST

Preben Engh-Beck hadde nesten fått nok av doktor Mørks 

såkalte venner. Han hadde aldri sett en så grådig gruppe 

og hadde orket ikke mer av den konstante trakasseringen 

deres. Han hadde til og med sluttet med å ta telefonen 

når de ringte. Alt han ønsket seg var å komme bort fra 

alt, også sin kone.

Godt! Før han dro, ville han ta en titt på de siste 

endringene han hadde gjort i godseier Hugo Mørks 

stiftelse denne formiddagen. Dette vill gjøre livet enklere 

– og doktor Mørk ville sikkert si seg enig. Han ville 

snakke med ham om det i morgen.

Da han bladde gjennom mappen, følte Engh-Beck seg 

plutselig urolig. Den virket lettere enn den gjorde for 

noen få timer siden. Så hoppet hjertet hans! Noen av 

arkene var borte! Var han så utenfor at arbeidet hans 

begynte å glippe? Eller var det noe muffens? Han fryktet 

det verste og ringte til førstebetjent Brun. 

Hvem stjal dokumentene, og hvor er skurken nå?

INNSTILLING AV HJULET

Professor Lavendel:  ......... 56
Fru Blåklokke:  ................ 43
Frøken Rose:  ................... 55
Oberst Multe:  .................. 81
Fru Hvitveis:  ................... 30
Pastor Bregne:  ................. 84
Doktor Mørk:  .................. 73
Førstebetjent Brun: ......... 77

Du fi nner løsningen på side 34
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LØSNING PÅ MYSTERIUM 46: HVEM BYTTET VESKEN?

Skurken: Prins Asur      Stedet: Markedet

Edel Blåklokke hadde den tykkeste adresseboken i byen. Hun 
var svært fl ink til å skrive inn telefonnummeret til alle hun 
kjente, møtte eller hørte om, i tilfellet hun kunne komme 
til å trenge å kontakte dem av en eller annen grunn.  Prins 
Asur trengte å komme i kontakt med en ganske tvilsom fyr i 
Frankrike, og ville ikke vekke mistanke ved å spørre seg for. 
Han regnet med at fru Blåklokke hadde navnet, kjøpte en 
lik veske og gjorde byttet i Villa Storslått kvelden før. Han 
hadde håp om å levere tilbake adresseboken etter å ha funnet 
telefonnummeret, men hun gikk med den gale vesken før han 
greide å bytte tilbake.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 47: 
DEN FORSVUNNE DAGBOKEN

Skurken: Fru Engh-Beck      Stedet: Kjerren

Hver gang hun fi kk sjansen, hadde den geskjeftige fru Engh-
Beck snust gjennom fru Blåklokkes eiendeler i håp om å fi nne 
dagboken hennes. Innsatsen gav endelig resultater da hun fant 
den i en hatteeske. Hun stakk raskt av med den, tok bussen 
og satte seg til for en lang tur og spennende lesning. Hun 
ble snart pågrepet, men ikke før hun hadde funnet ut at fru 
Blåklokke hadde presset Hugo Mørk for penger for å holde 
hans forretninger med en viss en eller annen hemmelig. Og 
denne “en eller annen” var en de alle kjente!

LØSNING PÅ MYSTERIUM 48: 
HVEM RAPPET MALERIET?

Skurken: Professor Lavendel      Stedet: Kjerren

Øyenvitner kombinert med konkrete beviser utpekte ingen 
andre enn professor Lavendel. Det var Lavendel som hadde 
byttet bildene under selskapet og som senere hadde gjemt det 
ekte bildet i Asurs galleri. Dessverre hadde han i hastverket 
rett og slett glemt å tørke av noen fi ngeravtrykk på baksiden 
av maleriene. Ved å “oppdage” det falske under besøket i Villa 
Storslått, hadde Lavendel håpet å lagge skylden på prins Asur, 
mens han samtidig innyndet seg hos den snart så rike doktor 
Mørk. Men den klønete, distré Lavendel gav bare detektivene 
en ny sak som var lett å løse.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 49: EN GOD SLADDER

Skurken: Fru Blåklokke       Stedet: Bussen

Edel Blåklokkes hevn over Jane Engh-Beck for å ha stjålet 
dagboken hennes var rask og grusom. Hun hadde faktisk hørt 
ryktet om at doktor Mørk skulle saksøke Engh-Beck, men var 
ikke sikker på om det var sant. Ikke desto mindre var hun 
rasende over at fru Engh-Beck hadde stjålet en av hennes mest 
dyrebare eiendeler, og rasende på Preben Engh-Beck fordi han 
ikke ringte tilbake til henne. Hun bestemte seg for å slå to fl uer 
i en smekk, satte ut ryktet hos frisøren og visste det ville spre 
seg som ild i tørt gress gjennom byen og gjøre dem begge svært 
forlegne. 

LØSNING PÅ MYSTERIUM 50: EN SMÅLIG HEVN

Skurken: Fru Engh-Beck       Stedet: Kjerren

Jane Engh-Beck holdt på å gå fra konseptene. I det siste virket 
det som mannen hennes var fullstedig oppslukt av godseier 
Hugo Mørks stiftelse. Hun hadde aldri sett ham så engasjert og 
så irritabel. Og på toppen av det hele ville han nå skilles! Det 
var sant at de ikke hadde vært venner på mange år. Men hva 
i all verden skulle hun gjøre uten ham – og pengene hans. På 
grunn av sinne og et ønske om hevn utførte Jane neste trekk, 
som var å besøke mannens kontor mens hun visste alle var ute 
til lunsj. Hun listet seg inn i kontoret, fant noen papirer som 
så viktige ut på skrivebordet hans, og stakk dem i vesken sin. 
Hun ville lese dem senere. I mellomtiden var hun fornøyd med 
at de manglende dokumentene ville påføre mannen hennes 
velfortjent smerte og lidelse.
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LØSNING PÅ MYSTERIUM 41: INNTRENGEREN

Skurken: Rusten      Stedet: Paraden

Det var ikke til å komme fra: Rusten ble eldre, og de mer 
krevende delene av hans hageplikter begynte å kreve sitt. 
Han kunne vanne, luke, rake og beskjære, men gravingen, 
slepingen, bæringen og plantingen begynte å plage ryggen 
hans. Han hadde leid inn en ung gutt for å hjelpe til med disse 
pliktene, men holdt det hemmelig så lenge. Han var bare for 
fl au til å fortelle doktor Mørk at han var i ferd med å sakke 
akterut.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 42:
EN SKJØDESLØS RYTTER

Skurken: Oberst Multe      Stedet: Kjerren

Oberst Multe hadde god fremgang med memoarene sine, 
men hadde problemer med å huske noen av eventyrene på 
hesteryggen. Siden han ikke hadde ridd på en stund, lengtet 
han etter å være tilbake i salen igjen. Kanskje en god galopp 
ville friske på hukommelsen. Multe besøkte Villa Storslått, 
men fant verken doktor Mørk eller Rusten. De hadde ikke 
noe mot at han lånte en av hestene, hadde de vel? Han tok 
Windsor ut en time eller to og lurte ham tilbake like før 
fôringstid. Han stakk av fort, og tok én av Windsors sko med 
som lykkeamulett. Han kunne trenge alt hell han fi kk for å få 
fullført memoarene sine.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 43: RUBINTYVERIET

Skurken: Professor Lavendel      Stedet: Markedet

Professor Lavendel og doktor Mørk hadde vært på kant med 
hverandre helt siden Lavendel hadde forfalsket en sjekk og 
stjålet penger fra doktor Mørks konto. Da Lavendel hadde lovet 
å betale tilbake til doktor Mørk for å rette opp tingene, hadde 
doktor Mørk trukket anmeldelsen.  Nå ville han ha pengene, 
og Lavendel hadde brukt det meste av dem! I desperasjon 
tenkte han på frøken Roses rubinhalsbånd. Lavendel fi kk laget 
en forfalskning og tok det ekte smykket, dum nok til å tro at 
frøken Rose ikke ville se forskjellen.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 44: 
DE FALSKE FLYGEBLADENE

Skurken: Frøken Fersken      Stedet: Kjerren

Frøken Amelia Fersken hadde fått nok av de rike og mektige 
i distriktet. Joda, de fl este hadde vært hyggelige mot henne 
da hun fl yttet hit fra Amerika. Et par av dem hadde til og 
med tatt henne under vingene. Men det hun virkelig ønsket 
seg, var penger – penger til å fullføre jusutdannelsen som ble 
frarøvet henne da faren gikk konkurs. Det virket som alle disse 
personene hadde penger, men alle var for gjerrige til å tilby 
noen, på tross av alle antydningene hennes!  Vel, hun skulle få 
tak i pengene deres på en annen måte. Hun laget fl ygebladene 
som så ekte ut med de falske adressene å sende penger til, så 
satte hun seg ned og ventet på at bidragene skulle rulle inn.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 45: KJÆRLIGHETSBREVET

Skurken: Frøken Rose      Stedet: Bussen

Josephine Rose hadde allerede sendt to brev til advokat Engh-
Beck. I det første krevde hun en forklaring på hvorfor moren 
fi kk bidrag fra Hugo Mørks stiftelse. I det andre bad hun 
om et. Engh-Becks sekretær hadde svart på begge brevene 
bare med å skrive at opplysningene om stiftelsen var høyst 
konfi densielle. Tiden var inne til å prøve en annen taktikk. 
Engh-Becks sekretær ville ikke være så frekk at hun åpnet et 
kjærlighetsbrev! Hun skrev et smigrende usignert brev, dynket 
det med parfyme og planla å skrive mer for å holde Engh-Beck 
interessert. Hun hadde tross alt hørt at han skulle skilles fra 
konen Jane, så han var fritt vilt nå. Når hun til slutt avslørte 
hvem hun var, ville Engh-Beck sitte på kroken – og ville 
fortelle henne alt hva det beregnende hjertet hennes måtte 
begjære. 
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LØSNING PÅ MYSTERIUM 34: 
HVEM LUSKER OM NATTEN?

Skurken: Pastor Bregne       Stedet: Bussen

Pastor Bregne antok at Josephine Roses 25-årsdag kunne bli en 
lønnsom begivenhet for henne. Med hennes lange historie med 
dobbeltspill og jakt etter penger, visste Bregne at frøken Rose 
hadde den rike enkemannen i bånd til hun fi kk hva hun ville 
– et rubinhalskjede.  Bregne var villig til å satse en hel del på 
at dette var aftenen. Han hadde håp om å se hva presangen var 
og deretter følge etter henne og se hvor hun gjemte smykkene, 
slik at han kunne stjele dem for å betale spillegjeld som hadde 
forfalt for farlig lenge siden.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 35: 
REVOLVEREN SOM BLE RAPPET

Skurken: Frøken Rose       Stedet: Kjerren

Frøken Rose forberedte en audition for en annen 
teateroppsetning, en amerikansk western der hun skulle spille 
Annie Oakley. Rollen krevde at hun visste hvordan hun skulle 
behandle en revolver, men frøken Rose hadde lite erfaring med 
skytevåpen. I stedet for å nedlate seg til å be oberst Multe om 
hjelp, hadde hun “lånt” revolveren hans for å gi seg selv noen 
privattimer.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 36: 
SKISSENE SOM BLE BYTTET

Skurken: Rusten       Stedet: Bussen

Akkurat, Rusten har slått til igjen! Han var lei av å høre 
hvordan herr Graa skrøt av sine rike forbindelser og sin vakre 
design, og Rusten nøt å tenke på måter å skjemme ham ut på. 
Nå hadde han sjansen: Graa var svært begeistret for den nye, 
høytstående kunden sin, og han gjorde hva som helst for å 
imponere ham. Rusten tegnet sine egne, fornøyelige skisser, 
dirket opp låsen i herr Graas dør og foretok byttet i stillhet.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 37: EN KALDDUSJ

Skurken: Fru Hvitveis        Stedet: Kjerren

Doktor Mørk hadde nevnt for fru Hvitveis at oberst Multe og 
fru Blåklokke skulle komme innom og ta en båttur. Dette likte 
hun ikke. Hun var glad i oberst Multe, og ville ikke at den 
fl ørtende fru Blåklokke skulle kaste sine øyne på ham. Fru 
Hvitveis var gledesdreperen som løp ned til båthuset og stakk 
et hull i båten i håp om å senke deres planer.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 38: GRAVENS HEMMELIGHET

Skurken: Prins Asur      Stedet: Bussen

Prins Asur hadde fått nyss om Lavendels reise til graven og 
ville være med på moroa. Selvfølgelig visste han ingenting 
om denne hemmelige graven – men det Lavendel ikke visste, 
hadde han ikke vondt av – enn så lenge. Asur tenkte at hvis 
han kunne vekke Lavendels nysgjerrighet, kunne han skaffe 
seg en billett til eventyret, og forhåpentlig en andel av skatten.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 39: DEN STJÅLNE RACKETEN

Skurken: Fru Blåklokke       Stedet: Markedet

For å tiltrekke seg oppmerksomhet fra en fantastisk 
enkemann hun hadde møtt i klubben, hadde fru Blåklokke 
tatt tennistimer fl ere ganger i uken.  Hun visste at professor 
Lavendel hadde en smart racket han sjelden brukte, så hun 
hadde “lånt” den uten å spørre. Etter fl ere ukers undervisning 
håpet hun at enkemannen ville legge merke til hennes innsats 
på banen, men det eneste hun hadde oppnådd til nå, var en 
tennisalbu og fl ere steiner i skoene.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 40: EN PLUTSELIG SYKDOM

Skurken: Pastor Bregne     Stedet: Paraden

Pastor Bregne følte seg litt desperat nå om dagen. Han var 
blakk som vanlig, og samlingen hans med triks var midlertidig 
tom. Hugo Mørk hadde ganske riktig sørget for et månedlig 
stipend til ham. Bregne hadde tatt ham på fersk gjerning i 
ulovlige forretninger, og dette var for det meste penger fra 
utpresning. Men noen av midlene gikk inn på kirkens konto, 
og Bregne prøvde å påvirke advokat Engh-Beck til å sende dem 
til ham. Han var redd dette skulle komme ut på middagsmøtet 
i Villa Storslått, og for å utsette det hadde han preparert 
noen av fru Hvitveis’ populære sjokolader med et sterkt 
avføringsmiddel. Hun ville bare være syk lenge nok til å avlyse 
middagen.
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LØSNING PÅ MYSTERIUM 28: DET HJEMSØKTE HUSET

Skurken: Herr Graa      Stedet: Bussen

Herr Graa hadde hørt om doktor Mørks kart over en hemmelig 
grav, og siden han visste at professor Lavendel planla en tur 
til Egypt, ville han være med på skattejakten.  Som karttegner 
i første verdenskrig var Graa sikker på at han kunne være til 
nytte, men da han tilbød Multe hjelp mot en andel av skatten, 
hadde Multe avslått. Han var villig til å prøve hva som helst, 
og Graa snek seg inn i huset sent om kvelden, hvisket nifst 
utenfor Multes soveværelsesdør og prøvde å skremme ham til 
å skifte mening.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 29: 
DEN FORSVUNNE MEDALJEN

Skurken: Oberst Multe      Stedet: Paraden

Oberst Multe var svært ivrig etter å være med på prins Asurs 
omvisning i galleriet. Han hadde sin egen samling av militære 
medaljer – ikke medaljer han hadde kjøpt, stjålet eller tusket 
til seg, men medaljer han faktisk var blitt tildelt i sine mange 
år med ærerik militærtjeneste.  En av disse medaljene var blitt 
stjålet et år tidligere, og Multe mistenkte prins Asur sterkt, selv 
om han ikke kunne bevise noe. Ville prinsen være arrogant 
(eller dum) nok til å ta med denne medaljen i visningen? Svaret 
var ja! Multe så den savnede medaljen henge der sammen 
med de andre i Asurs samling. Han tok bare medaljen, festet 
den på jakkeslaget, og gikk ut. Ingen hadde engang merket det 
– trodde han.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 30: 
DET FORSVUNNE MANUSKRIPTET

Skurken: Rusten      Stedet: Kjerren

Multe burde visst at Rusten var tyven. Han hadde tross alt 
jaktet på Multe hele sommeren for å få sin del av Hugo Mørks 
månedlige bidrag, som Multe hadde beholdt selv. Grunnen 
til Rustens tyveri? Det var pengeutpressing, ganske enkelt. 
Som ung mann hadde Rusten tjenestegjort under Multe i 
det militære. En aften hadde Multe skutt en menig under en 
opphetet krangel. Hvis det ikke hadde vært for Rusten, som 
tenkte raskt, kunne obersten ha blitt dømt for mord. Rusten 
gav mannen livreddende førstehjelp og dekket senere Multe 
ved å si under vitneforklaringen at våpenet hadde gått av ved 
en feil. Etter krigen krevde Rusten betaling for å tie stille, og 
han hadde fått månedlige bidrag helt siden dette – helt til i det 

siste. Det stjålne manuskriptet var bare en liten påminnelse om 
at de to mennene hadde en avtale, og det skulle man ikke ta 
lett på.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 31:
DE MYSTISKE ADVARSLENE

Skurken: Oberst Multe       Stedet: Markedet

Oberst Multe hadde alltid mistenkt pastoren for å være en 
slange i paradis. Han hadde hørt rykter om triksene hans 
i Amerika, og etter den siste hendelsen med pengene fra 
kollektbøssen, bestemte han seg for å undersøke litt hos venner 
i dette landet.   Det viste seg at “pastoren” ikke var pastor i 
det hele tatt. Han hadde vært arrestert fl ere ganger i Amerika 
for bestikkelser og underslag, og hadde fl yktet hit for å unngå 
å komme i fengsel. Multe var redd for publisiteten det ville 
skape hvis han la frem disse opplysningene, men brydde seg 
nok om vennene sine i distriktet til å advare dem anonymt.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 32: 
EN KATASTROFAL MIDDAG

Skurken: Fru Engh-Beck       Stedet: Bussen

Tydeligvis opplevde byens ryktesmed nummer én, fru Engh-
Beck, en sjelden mangel på sladderverdige temaer. Hun antok 
at det å sette visse gjester innen krangleavstand fra hverandre 
ville gi henne noe nytt å bite i. Hun hadde helt rett!

LØSNING PÅ MYSTERIUM 33: DEN FALSKE SJEKKEN

Skurken: Professor Lavendel       Stedet: Markedet

I 1904 forsvant doktor Mørks foreldre under en reise til 
Egypt. Doktor Mørks mor var søster av godseier Hugo Mørk, 
og Mørk var besatt av å få vite hva som hadde skjedd med 
henne. Han engasjerte etter hvert professor Lavendel for å lete 
etter spor i dette mysteriet mens han var på en ekspedisjon 
i Egypt. Lavendel oppdaget at Hugo Mørks søster og hennes 
mann hadde snublet over et kart over en hemmelig grav i 
nærheten av pyramidene. Han løste ikke mysteriet rundt 
deres forsvinning, men han sporet opp kartet, som Hugo Mørk 
betalte rundelig for og gjemte på et sikkert sted kort tid før han 
døde. Nå da Lavendel hadde kartet, trengte han penger til å 
lete etter graven. Doktor Mørk hadde lovet ham en sjekk, men 
kom nå med påskudd – så Lavendel fant ganske enkelt en måte 
å ordne det selv på.
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LØSNING PÅ MYSTERIUM 22: UHELLET MED POSTEN

Skurken: Frøken Fersken       Stedet: Kjerren

Frøken Amelia Fersken hadde hatt en lykkelig barndom i 
velstand syd i landet til faren tapte sin formue. Amelia måtte 
slutte med sine jusstudier og ta seg en jobb, og da forloveden 
hennes stakk av med hennes beste venninne, var det dråpen 
som fi kk begeret til å fl yte over. Hun fl yktet til storbyen for å 
bo hos moren, og snart begynte hun å sende ubehagelige brev 
til eksforloveden og eksbestevenninnen. 

Nå slo de tilbake med et eget brev og truet med rettslige tiltak 
– og ifølge hennes ekskjæreste skulle brevet ankomme kontoret 
hennes i dag.

 Den desperate Amelia gjemte seg i buskene ved Multes hus, 
som var i nærheten av kontoret hennes. Da postmannen kom, 
ransaket hun vesken hans og stakk fort av på sykkelen hans. 
Alt hun ønsket var å unngå fornedrelsen ved å motta brevet på 
arbeidsplassen.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 23: KAOSET I URTENE

Skurken: Frøken Rose       Stedet: Bussen

Kvelden før det var audition for det seneste skuespillet, 
hadde frøken Rose pådatt seg et rødt, blankt utslett over hele 
ansiktet. Først fi kk hun panikk, men så ringte hun grevinne 
Rosendal. Hun hadde sikkert noe som kunne fjerne utslettet 
raskt. Da hun ikke fi kk noe svar, fi kk hun panikk igjen og løp 
til urtebutikken. Den var stengt, men hun fi kk åpnet et lite 
vindu på baksiden og trengte seg gjennom åpningen. Hun lette 
gjennom butikken på jakt etter et botemiddel, men gjorde 
bare tingene verre og løp ut da hun hørte grevinne Rosendal 
komme. Hun ble pågrepet på en buss kort tid etter med det 
røde ansiktet gjemt bak et skjerf.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 24: 
TYVERIET PÅ HERREGÅRDEN

Skurken: Prins Asur       Stedet: Markedet

Prins Asur hadde lagt merke til gjenstanden under et tidligere 
besøk. Den virket gjent, så han foretok noen undersøkelser. 
Ganske riktig, han hadde sett den i et tidsskrift: Den var blitt 
stjålet fra zuluene under boerkrigen. 

De ville betale en pen sum for å få den tilbake, og kom ikke til 
å stille noen spørsmål.

Prinsen fi kk laget en kopi og tuklet så med lyset da han kom 
til selskapet. Da lyset ble borte, foretok han byttet. Dessverre 
hadde noen av gjestene sett ham i nærheten av sikringsboksen 
tidligere på aftenen.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 25: 
SMÅ, SKITNE HEMMELIGHETER

Skurken: Fru Hvitveis       Stedet: Paraden

Brevene kom fra fru Hvitveis. Som kokke og husholdeske i 
Villa Storslått hadde hun sett hvordan andre løy og innsmigret 
seg hos arbeidsgiveren hennes, doktor Mørk, og det fi kk i 
sannhet magen hennes til å vrenge seg. Hun forventet  –  nei, 
krevde – en solid pensjon fra doktor Mørk, og hun ville ikke at 
disse svindlerne skulle bruke opp pengene. Hun gravde frem 
(eller fantaserte frem) de “små skitne hemmelighetene” for å 
kaste mistanke på dem. Hun inkluderte til og med seg selv for 
å unngå å bli oppdaget. Dessverre tok hun for mange turer til 
postkassene til doktor Mørk og Engh-Beck.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 26: 
EN OVERRASKENDE DUSJ

Skurken: Herr Graa       Stedet: Markedet

Obersten burde ha visst at skurken var herr Graa. Helt siden 
de to arbeidet sammen som karteksperter i den militære 
etterretningstjenesten hadde herr Graa og oberst Multe hatt 
en spesiell tilknytning. Det morsomste de visste var å drive 
skøyerstreker med hverandre, og de hadde fortsatt denne 
tradisjonen i mange år. Herr Graa kjente oberstens vaner og 
ventet i buskene til Multe kom rundt hjørnet. Så lot han ham 
få hele spruten.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 27: 
DEN FORGIFTEDE PRINSEN

Skurken: Fru Hvitveis      Stedet: Paraden

Prinsens mistanker gikk i feil retning denne gangen. Han var 
bare det utilsiktedet offeret for et av fru Hvitveis spesielle 
kulinariske påfunn. Hun hadde tatt med osteterter til 
selskapet, og da hun skulle varme dem opp, så hun en bolle 
med peanøtter på Multes kjøkkenbord.  Hun var alltid ivrig 
etter å prøve nye ting, så hun hadde noen få av dem i forretten 
før hun satte den i ovnen. Da hun serverte ostetertene, var 
ikke prinsen klar over den hemmelige ingrediensen, og hun 
var ikke klar over at han var allergisk mot nøtter.
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LØSNING PÅ MYSTERIUM 17: 
DEN UAPPETITTLIGE GRYTERETTEN

Skurken: Grevinne Rosendal       Stedet: Bussen

Et slør av mystikk hvilte alltid over den plutselige bortgangen 
til grevinne Rosendals mann, Lorentz.  Den aktive 
oppdagelsesreisende og botaniker hadde på alle måter vært 
frisk og rask aftenen før sin reise til New Guinea.  Grevinne 
Rosendal og hennes mann hadde kjempet bittert om turen: 
Han hadde insistert på at hun skulle være med ham, og hun 
hadde nektet. Urtebutikken hennes gikk strykende, og hun 
hadde ikke noe ønske om å forlate den for å traske rundt i 
et underutviklet land sammen med ham. Derfor hevet folk 
øyenbrynene da han fi kk en plutselig, dødelig og uforklarlig 
sykdom. Da fru Engh-Beck fortalte grevinne Rosendal at folk 
i det siste hadde hvisket om hele affæren, måtte hun fi nne ut 
hvem som visste hva. Så hun brygget et sannhetsserum, hadde 
det i gryteretten til fru Hvitveis og planla å spørre ut gjestene i 
Villa Storslått mens de var bedøvet av giften.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 18: VANDALSKANDALEN

Skurken: Oberst Multe       Stedet: Bussen

Akkurat da Oberst Multe kjørte inn i oppkjørselen til Villa 
Storslått, fi kk han øye på pastor Bregne som gikk inn. Æsj! 
Slått på målstreken av den slu, bedragerske, pengegriske 
hykleren! Multe hadde tenkt å be doktor Mørk om et lite lån 
så han greide seg til neste forskudd fra forlaget. Men etter å 
ha blitt fl ådd av pastoren ville doktor Mørk sannsynligvis ikke 
være i det gavmilde hjørnet. Multe tenkte raskt: Han måtte 
foreta en avledningsmanøver for å bli kvitt Bregne og berede 
grunnen for seg selv. Multe gjemte bilen sin i enden av den 
lange oppkjørselen og tok ut en golfkølle fra bagasjerommet. 
Han snek seg opp til Bregnes bil og satte inn et kraftig slag mot 
døren på førersiden. Så stakk han i retning av bilen sin for å 
komme seg fort unna. Dessverre ble han sett på åstedet, og ble 
pågrepet neste morgen.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 19: DEN FORGIFTEDE TEEN

Skurken: Grevinne Rosendal       Stedet: Paraden

Grevinne Rosendal hadde hatt et utmerket år. Hun hadde 
fl yttet sin suksessrike urtebutikk til større lokaler og 
kundemassen henne vokste over alle grenser. Men grevinne 
Rosendal ville ha mer. Tiden var inne for å etablere sitt eget 
selskap med hennes egne produkter. Hun kunne allerede se for 
seg navnet sitt på etikettene. Men etter å ha spurt den ene rike 
kunden etter den andre om hjelp til fi nansiering, hadde hun 
fremdeles ikke funnet noen sponsor. Doktor Mørk var hennes 
siste håp, og hun var i ferd med å bli desperat. For å gjøre ham 
mykere og mer mottakelig hadde grevinne Rosendal hatt noen 
spesielle urter i tebladene hans kvelden før. Hun visste at han 
alltid tok seg en kopp om ettermiddagen og planla å besøke 
ham på den tiden og sjarmere seg inn på bankkontoen hans. 
Dessverre hadde fru Hvitveis fått i seg teen før den kunne 
utøve sin magi på hennes arbeidsgiver.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 20: KATASTROFEN I SKURET

Skurken: Grevinne Rosendal      Stedet: Markedet

Grevinne Rosendal brydde seg ikke om hva herr Graa og 
Rusten kranglet om  –  hun ville bare ikke at forretningen 
hennes skulle lide under det. Etter at urtehagene hennes ble 
ødelagt et par uker tidligere, hadde doktor Mørk ringt for 
å kansellere en stor bestilling. Han sa han ville unngå fl ere 
problemer, men hun visste at det var Rusten som hadde 
fremmet ønsket. Vel, hvis han ikke ville plante urtene hennes, 
skulle han ikke plante noe annet heller! Det var hun som 
hadde sneket seg inn i skjulet for å lage kaos og stjele de 
dyrebare hageredskapene hans.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 21: 
EN MISTENKELIG OVERSVØMMELSE

Skurken: Herr Graa       Stedet: Kjerren

Herr Graa var blitt ganske begeistret for Amelia Fersken. Han 
satte pris på samtalene med henne og så alltid frem til å møte 
henne under de sosiale sammenkomstene i distriktet. Han 
ble derfor ulykkelig da Lavendel skulle arrangere et møte 
med studentene sine. Hun ville sikkert stikke av med disse 
nye vennene og forlate ham. Kunne ikke dette vente til etter 
hageselskapssesongen, da han ikke ville savne henne fullt så 
mye? For å kjøpe seg litt tid bestemte han seg for å lage rør 
– bokstavelig talt – i Multes planer ved å skape en krise som 
ville tvinge ham til å avlyse.
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LØSNING PÅ MYSTERIUM 12: FRØKEN ROSES BREV

Skurken: Pastor Bregne      Stedet: Bussen

Som vanlig trengte pastor Bregne penger, og han var ikke så 
nøye på hvor de kom fra. Han hadde sneket seg inn i frøken 
Roses rom og tatt brevet for å se om det gav noen muligheter 
for penger. Men selv ikke han hadde regnet med det han nå 
fi kk lese. Brevet var adressert til Preben Engh-Beck, avdøde 
Godseier Hugo Mørks advokat. I brevet fortalte frøken Rose at 
hun hadde oppdaget at hennes mor, fru Blåklokke, hadde fått 
et betydelig månedlig bidrag fra boet til avdøde godseier Hugo 
Mørk. Frøken Rose krevde å få vite størrelsen på bidraget 
og hvorfor det ble betalt. Brevet endte midt i en setning: 
“Jeg vil gå til førstebetjent Brun hvis jeg må ... “ Men Bregne 
hadde ingen tid til å tenke over hva dette betydde, før han ble 
pågrepet, og brevet ble levert tilbake til den rasende frøken 
Rose, som truet med hevn av verst tenkelige sort, hvis han 
noen gang røpet innholdet.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 13: FANTOMGARTNEREN

Skurken: Herr Graa     Stedet: Paraden

Da han var bare 16 år, hadde den kunstnerisk anlagte herr 
Graa fått i oppdrag å tegne drivhuset i den sydlige hagen for 
godseier Hugo Mørk.  Det var det første seriøse prosjektet 
hans, og han hadde alltid stanset og beundret drivhuset 
under sine besøk i Villa Storslått. Da han fi kk øye på den nye 
urtehagen under doktor Mørks fødselsdagsselskap, ble den 
temperamentsfulle herr Graa rasende.  Hvordan kunne den 
idioten av en gartner ha ødelagt utsikten med disse stygge, 
stinkende vekstene? Herr Graa tok saken i egne hender 
samme natt, fjernet de fornærmelige plantene og erstattet dem 
med planter som passet bedre til drivhuset: deilig duftende 
roser. Men hans nattlige aktiviteter hadde ikke unngått 
oppmerksomheten til noen overnattingsgjester i Villa Storslått.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 14: MED NESE FOR PLANTER

Skurken: Fru Blåklokke      Stedet: Markedet

Ahhhhh-tsjoooo! Edel Blåklokke med sine allergier hadde 
omsider fått nok av de ugresslignende plantene som vokste 
i Rustens hage.  De hadde fått henne til å føle seg elendig, 
og hun hadde bønnfalt doktor Mørk om å erstatte dem med 
mindre brysomme planter for hennes skyld. Men så langt 
hadde han ikke gjort noe som helst, og hun ville simpelthen 
ikke, kunne ikke, snufse og nyse seg gjennom enda et av hans 
hageselskaper. Aftenen før, etter at Rusten hadde trukket seg 
tilbake, gikk hun gjennom hagen med et lommetørkle over 
nesen og lukte bort hver eneste én av de irriterende plantene.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 15: DEN SAVNEDE KRONEN

Skurken: Frøken Rose       Stedet: Kjerren

Fiendskapet mellom Josephine Rose og moren nådde et 
høydepunkt da fru Blåklokke sa til sin datter at hun ikke 
var god nok for rollen som vakker bestyrerinne i det nye 
teaterstykket. Mens hennes mor var travelt opptatt med å 
handle, tok frøken Rose kronen og stråleglansen som fulgte 
med. Hun ble funnet i nærheten av blomsterkjerren iført 
tiaraen idet hun poserte som en prinsesse. “Å, for himmelens 
skyld, mor, jeg bare lånte den,” sa hun til fru Blåklokke mens 
hun himlet dramatisk med øynene. “Må du alltid være så 
dramatisk?”

LØSNING PÅ MYSTERIUM 16: MELDINGEN I FLASKEN

Skurken: Rusten      Stedet: Paraden

Som et ledd i den kontinuerlige feiden mellom Rusten og hans 
rival herr Graa hadde Rusten til hensikt å ta igjen for den 
seneste hageepisoden. Gartneren hadde gravd opp noe dritt 
om Graas noe uklare fortid og oppdaget at raserianfallene hans 
hadde fått ham utvist fra kunstakademiet. Rusten grep denne 
gylne muligheten til å presse noen gryn ut av Graa. Det var 
imidlertid synd for Rusten at herr Graa ikke hadde noe ønske 
om å betale noen for å holde fortiden hans hemmelig. Han var 
bare arrogant nok til å anse dette som et sjarmerende trekk 
ved ham selv.
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LØSNING PÅ MYSTERIUM 7: DEN FORSVUNNE VASEN

Skurken: Fru Blåklokke      Stedet: Kjerren

Det var Edel Blåklokke selv, fattig på kontanter men alltid full 
av tiltak som hadde arrangert svindelen. Hun gikk metodisk 
til verks: fi kk laget en kopi av vasen, solgte originalen for en 
pen sum, arrangerte tyveriet og ringte så forsikringsselskapet 
i håp om å få enda mer.  Det gjorde ikke saken bedre at fru 
Blåklokke hadde betalt alle involverte for å holde tett, også 
datteren frøken Rose, som hadde tatt henne på fersk gjerning, 
men hadde gått med på å lure detektivene så de ikke kom på 
sporet av moren.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 8: EN NIFS SEANSE

Skurken: Grevinne Rosendal       Stedet: Bussen

Da grevinne Rosendal hørte om Jane Engh-Becks kommende 
seanse, var hun rasende fordi hun ikke ble invitert. Var det 
ikke, tross alt, en kjent sak at hun, grevinne Rosendal, var 
litt av en ekspert på det overnaturlige? Hvordan kunne den 
bedrevitende, geskjeftige damen utelukke henne? Grevinne 
Rosendal var ute etter hevn og klekket ut en plan om å 
ødelegge seansen og å utsette fru Engh-Beck for den samme 
sladderen hun satte så umåtelig stor pris på. 

LØSNING PÅ MYSTERIUM 9: DEN FORSVUNNE KATTEN

Skurken: Fru Engh-Beck       Stedet: Kjerren

Som katteelsker hadde fru Jane Engh-Beck alltid vært fascinert 
av dette eksemplaret av arten. Den var født med brettede ører, 
en naturlig genetisk mutasjon som kunne legge grunnen for 
en ny og lukurativ rase, med riktig pleie og oppmerksomhet. 
Hun var i ferd med å bli lei av å være økonomisk avhengig av 
mannen, Preben Engh-Beck, og Jane var på utkikk etter nye 
inntektskilder. Det var hun som hadde arrangert kattetyveriet, 
for å prøve lykken som katteoppdretter.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 10: DEN USIKRE SAFEN

Skurken: Frøken Fersken       Stedet: Markedet

Snushanen viste seg å være den alltid like nysgjerrige frøken 
Amelia Fersken. Som ganske ny i distriktet og som sekretær 
i advokatfi rmaet Luur & Schade, hadde hun hørt spennende 
rykter om Hugo Mørks mystiske testamente. Som alltid var 
hun fast bestemt på å komme til bunns i ting; hun kunne 
bare ikke hjelpe for det. Hun brøt seg inn i Engh-Becks 
kontor lørdag kveld i håp om å ta en titt og tilfredsstille sin 
nysgjerrighet. Men etter å ha prøvd å åpne safen i en time, ble 
hun bekymret for å bli oppdaget. Hun gikk, helt innstilt på å 
komme tilbake en annen gang – kanskje med en blåselampe.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 11: DET KIDNAPPEDE KARTET

Skurken: Fru Hvitveis       Stedet: Paraden

Alt fru Hvitveis ønsket var det som tilkom henne. Etter mange 
års hengiven tjeneste hos Hugo Mørk og hans nevø doktor 
Mørk hadde hun knapt midler til å trekke seg tilbake. Så, da 
hun hadde funnet en merkelig utseende nøkkel da hun gjorde 
rent på loftet, prøvde hun alle nøkkelhull i herskapshuset før 
hun endelig oppdaget at den åpnet et skjult kiste i kjelleren. 
Inne i kisten var det et gammelt kart over Egypt, med en X 
som angivelig viste hvor en skatt var begravd. Hun husket 
diverse lavmælte samtaler mellom doktor Mørk og Lavendel 
om at det skulle fi nnes et slikt kart, skrev et utpresningsbrev 
og håpte på en stor gevinst. Da detektivene avhørte fru 
Hvitveis, tilstod hun og forklarte motivene. Doktor Mørk 
nektet å opprettholde anmeldelsen, og lot faktisk fru Hvitveis 
beholde halvparten av pengene som et bidrag til hennes 
alderdom.

42404i07.indd   4142404i07.indd   41 2/8/06   15:02:202/8/06   15:02:20



42

080642404107  Aa     PARKER / Cluedo Mysteries      Rules  (NO)

Originator: SH Approval: CONF ROD: 08.11 File Name: 42404i107.indd

LØSNING PÅ MYSTERIUM 1: ET SKUDD TIL AVSKJED

Skurken: Prins Asur       Stedet: Bussen

Fortellingene om hans bedrifter innen våpenhandel hadde 
fått prins Asurs tanker inn på en samling han hadde solgt 
for mange år siden til doktor Mørks onkel, avdøde godseier 
Hugo Mørk. Da gjestene var i ferd med å gå, gikk han 
inn i arbeidsværelset for å beundre samlingen av gamle 
våpen. Mens han så på en antikk pistol, førte den defekte 
mekanismen til at det ladde våpenet gikk av uventet. Han ville 
ikke bli stilt i forlegenhet i sitt eget selskap, og prinsen stakk 
av fra herskapshuset. Han ble snart funnet, med avslørende 
kruttsvimerker på fi ngrene.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 2: TEATERFANTOMET

Skurken: Professor Lavendel     Stedet: Markedet

Professor Lavendel var sint på fru Blåklokke. Hvordan kunne 
hun innsmigre seg hos de samme personene han bearbeidet 
for sin egen pengeinnsamling for å fortsette sine arkeologiske 
utgravinger i Egypt! Hans fars gamle venn, godseier Hugo 
Mørk, hadde etablert en stiftelse for å dekke utgiftene til 
Lavendels ekspedisjoner, men nå som doktor Mørk skulle arve 
Hugo Mørks eiendom, hadde Lavendel en mistanke om at 
pengene ville bli stanset. Han hadde et desperat behov for nye 
velgjørere – og her var fru Blåklokke på vei ned i lommeboken 
hans! Han hadde tidligere gitt seg ut for å være elektriker og 
hadde fi klet med lysekronen, idet han håpte den ville falle ned 
og skape så mye uro at pengeinnsamlingen måtte avlyses.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 3: ULYKKEHJULET

Skurken: Frøken Rose       Stedet: Paraden

Oberst Multe har alltid vært noe av en farsfi gur for Josephine 
Rose. Men hennes far og to stefedre hadde dødd på svært 
mystisk vis, og hun hadde aldri kommet ut av det med sin mor, 
fru Blåklokke. Frøken Rose var overtroisk, om ikke rent ut 
sagt mistenksom. Hun trodde at hvis oberst Multe noen gang 
giftet seg med moren, så kunne han lide samme skjebne. Hun 
sverget å kvele romansen i fødselen og hadde sneket seg inn på 
Multes eiendom kvelden før og punktert hjulene på sportsbilen 
hans.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 4: 
ANGREPET I SKANDALEAVISEN

Skurken: Frøken Fersken      Stedet: Kjerren

Hevn ... det var dette Amelia Fersken hadde drømt om helt 
siden ulykken året før. Amelias mor, en avholdt skuepillerinne, 
hadde fått en kremrolle i et nytt populært stykke. Dessverre 
ble hun skadet av kulisser som falt ned kvelden før første 
forestilling, og kunne ikke huske replikkene lenger. Reserven 
som steppet inn, var ingen annen enn frøken Rose! Amelia 
hadde mistanke om at Josephine hadde arrangert det hele. Som 
hevn grov hun opp all den dritten hun kunne fi nne om frøken 
Roses ikke helt strålende skoletid og gav den til de sultne 
sensasjonsmakerne i skandaleavisen.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 5: DEN LÅNTE BOKEN

Skurken: Professor Lavendel      Stedet: Paraden

Den savnede boken avslørte en av professor Lavendels best 
bevarte hemmeligheter: Grunnen til den brå avskjeden året før 
fra museet der han arbeidet. Konservatoren hadde oppdaget at 
Lavendels artikkel om dynastiene i det gamle Egypt var plagiat, 
og Lavendel fi kk straks sparken for dette. Den lengste delen 
av de stjålne formuleringene (tre hele kapitler) fantes i nettopp 
den boken oberst Multe hadde lånt.  Siden Multe hadde lest 
Lavendels artikkel. ville disse kapitlene i boken fra biblioteket 
virkelig fått noen klokker til å ringe for ham, så da Lavendel 
så Multe forlate biblioteket med boken, fi kk han panikk.  
Senere, da Multe slappet av i klubben, snek professoren seg 
inn i rommet hans og tok den avslørende boken for å sikre 
hemmeligheten sin.

LØSNING PÅ MYSTERIUM 6: DET UHELLIGE RANET

Skurken: Pastor Bregne      Stedet: Markedet

Tyven var ingen annen en pastor Bregne selv. Han visste 
at helligdagen ville føre til en større forsamling enn vanlig, 
og han så for seg en større sum enn vanlig i kollektbøssen 
– og han hadde rett! Bregne tok grådig for seg av gavene til 
de fattige. Tross alt, hadde ikke spillegjelden og de uheldige 
investeringene gjort ham til en av de fattigste i menigheten? 
Men en av detektivenes anelser førte direkte til pengene, og 
Bregnes urettmessige gevinst ble funnet i skrivebordsskuffen 
hans. “Å, du gode, så dumt av meg!” Bregne skravlet som en 
foss da han ble forelagt bevisene. “Jeg glemte simpelthen at jeg 
hadde ordnet med pengene allerede! Kjære detektiv, jeg ber så 
meget om unnskyldning!”
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