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Anrop till alla detektiver! De sluga och färgstarka
Cluedo-karaktärerna har en massa fuffens för sig i
staden och Poliskommissarie Nobels förteckning över
olösta fall håller på att svämma över. Kan du fråga
ut vittnena och avkoda deras vittnesmål för att hjälpa
honom att lösa de olika fallen?
I häftet ingår:
Spelregler (sidan 3–7)
50 olösta mysterier (sidan 8–33)
Lösningar (sidan 34–42)
Lycka till med snokandet – må bäste detektiv vinna!

Innehåll:
• 1 spelplan • 6 spelpjäser • 6 detektivmappar
• 1 block med anteckningsblad • 24 kort • 4 platsbrickor
• 8 personmappar och hjul med plastknappar och fötter
• 1 förstoringsglas • 1 hemlig spegel
• 1 platsnyckel • 1 tärning • 1 etikettblad

42404i06.indd 2

080642404106

Originator: SH

Aa

PARKER / Cluedo Mysteries

Approval: CONF

ROD: 08.11

Rules (SE)

File Name: 42404i06.indd

7/8/06 11:20:54

SPELETS MÅL
Bli den första detektiv som löser mysteriet genom att ta reda på vem som begick
brottet och var han eller hon finns.

STÄLLA I ORDNING SPELPLANEN
När du ska ställa i ordning spelplanen, se Bild 1 nedan. Bilden visar en färdigställd
spelplan för tre spelare, klar att spela på.

Karaktärshjul

Kortlek

Spelpjäser på
Torget

Platsbricka framför
varje hörnhus

Förstoringsglas

Platsnyckel

Hemlig spegel

Bild 1
Detektivmapp och
anteckningsblad
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MONTERING

FÖRBEREDELSER

Ta försiktigt loss spelets delar från kartongarken.

1. Spelpjäser: När du har ställt upp spelplanen (se sidan 3)
väljer du en spelpjäs och ställer den på Torget (den stora
runda platsen mitt på spelplanen).

Karaktärshjul: Det finns åtta karaktärshjul: Professor
Plommon, Överste Senap, Pastor Grön, Fru Vit, Fru Påfågel,
Fröken Scharlakan, Poliskommissarie Nobel och Doktor Swart.
Ta en personmapp och tillhörande hjul och plastknapp – alla
hjul är olika, så se till att namnet på hjulet stämmer överens
med namnet på mappen! Öppna mappen, tryck hjulets kodade
sida mot mappens baksida och passa in hålen på samma
ställe. Tryck plastknappen genom alla korten ett i taget och
stäng sedan mappen och tryck knappen genom hela mappen
på framsidan (se Bild 2A). Placera det monterade hjulet i en
plastfot. Bild 2B visar ett monterat karaktärshjul.
.
Bild 2A

2. Mysterium: Välj ett olöst mysterium från förteckningen
(från sidan 8 i häftet) och läs upp det.
3. Ställa in hjulen: När du har
läst mysteriet ska du ställa
in karaktärshjulen utifrån
mysteriets hjulinställningar.
Du ställer in hjulen genom att
vrida knappen tills rätt siffra
syns på framsidan (se Bild 4).
Ställ hjulen nära spelplanen
med framsidan mot spelarna.
4. Detektivmappar: Fäst ett
anteckningsblad i mappens
öppning och håll mappen
stängd. Ha en penna nära till
hands (medföljer ej) för att
kunna skriva ner ledtrådarna.

Fru Påfågels mapp

Fru Påfågels hjul

Fru Påfågels
hjul

S

A
Bild 4
För att ställa in Professor Plommon
hjul för Mysterium 1 så vrider
du knappen tills siffran 51 syns
på framsidan.

Plastknapp

N
d
F

•

•

•

Bild 2B

N
a
(

Hemlig spegel: Fäst försiktigt folieetiketten på den
silverfärgade hemliga spegeln, se Bild 3.

Bild 3
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SPELPLANENS RUTOR

SPELETS GÅNG

Torget: Alla spelare börjar spelet på
Torget och får stå på eller passera Torget
även under spelets gång. Om du hamnar
här avslutas din tur.

I detektivmappen finns namn och bilder av tolv
misstänkta. I varje spelomgång består ditt uppdrag av
att förflytta dig runt spelplanen och fråga ut de sex
vittnena genom att läsa deras avkodade vittnesmål
på karaktärshjulen. Anteckna ledtrådarna i ditt
anteckningsblock och stryk misstänkta efter hand som du
kan avskriva dem och börjar närma dig boven.

Husrutor: Om du hamnar på en husruta
(du behöver inte använda alla steg som
tärningen visar) kan du ”fråga ut” personen i
det huset genom att avkoda vittnesmålet på
karaktärshjulet (se Fråga ut en person). Du får
gå förbi en husruta utan att stanna.

Glöm inte att besöka Poliskommissarie Nobel och Doktor
Swart innan du drar några slutsatser! Det kan hända att ett
vittne ljuger, men Poliskommissarie Nobel berättar alltid
det i så fall – och vem lögnaren är. Doktor Swart vet var
boven gömmer sig: På Tivoli, Bussen, Paraden eller bakom
Vagnen.

Öppen väg-rutor: När du hamnar på en
öppen väg-ruta drar du det översta kortet
i högen och läser upp vad som står på det.
Följ anvisningarna på kortet genast och
lägg det i en slänghög.

Alla spelare slår tärningen. Den som får högst börjar.
När det blir din tur ska du slå tärningen och flytta
din detektivspelpjäs längs valfri väg på spelplanen.
Följande regler gäller vid förflyttning:

Fordonsrutor: De här fyra rutorna är
genvägar. När du hamnar på en fordonsruta
kan du genast hoppa till valfri ruta på
spelplanen, inklusive husrutor och
platsbrickor (men om du går till en
platsbricka måste du lägga fram en
slutgiltig anklagelse). Om du flyttar till en
öppen väg-ruta ska du ta ett kort och följa
anvisningarna.

• Du får inte gå förbi eller stanna på en platsbricka förrän du
ska lägga fram din slutgiltiga anklagelse.
• Du behöver inte gå alla steg som tärningen visar när du ska
till en husruta för att fråga ut ett vittne eller vill komma
till en platsbricka för att lägga fram en slutgiltig anklagelse,
men i alla övriga fall måste du alltid gå så många steg som
tärningen visar.

Platsrutor: Du får inte hamna på eller
passera de fyra platsbrickorna om du inte
ska lägga fram en slutgiltig anklagelse
(se Lägga fram en anklagelse). Om du
ombeds flytta platsbrickorna ska du flytta
dem strategiskt så att de antingen hindrar
en annan spelares väg eller ger dig fri väg.
Lägg aldrig en platsbricka där den helt
blockerar en spelare eller ruta.

• Du får gå förbi andra spelpjäser och du får hamna på samma
ruta som andra spelare.
När du har flyttat spelpjäsen ska du följa eventuella
anvisningar på den ruta som du har hamnat på
(se Spelplanens rutor). Spelet fortsätter sedan medurs.
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FRÅGA UT EN PERSON
Om du vill fråga ut en person när spelpjäsen står på en husruta
tar du upp karaktärshjulet och den tillhörande avkodaren,
nämligen följande:

• ÖVRIGA VITTNEN: FÖRSTORINGSGLASET
Håll förstoringsglaset över vittnesmålet för att kunna läsa det
(se Bild 7). Tänk på att inte avskriva några misstänkta baserat
på vittnesmålet förrän du har besökt Poliskommissarie Nobel!

• POLISKOMMISSARIE NOBEL: DEN HEMLIGA SPEGELN
Vinkla spegeln över meddelandet för att läsa det (se Bild 5).

Bild 7
Jag
på attär ganska s
äker
den
var kvmisstänkte
inna.

Bild 5
lita på att
Ja, du kansanning.
alla talar

När du har avkodat meddelandet och antecknat vittnets
berättelse i anteckningsblocket ska du ställa tillbaka hjulet med
framsidan mot spelarna. Vrid inte på hjulets knopp.
Besöka Poliskommissarie Nobel: Försök att besöka
Poliskommissarien i början av spelet. Han berättar antingen
att alla vittnen talar sanning eller att ett av dem ljuger.
Om ett vittne ljuger ska du anteckna vittnets namn på ditt
anteckningsblad.
• DOKTOR SWART: PLATSNYCKELN
Sätt in platsnyckeln i öppningen på hjulet och läs platsen som
bokstäverna bildar (se Bild 6) – Tivoli, Parad, Buss eller Vagn.

Bild 6

Även om ett vittne ljuger ska du fråga ut honom eller henne,
eftersom vittnet faktiskt säger motsatsen till sanningen. Om
Poliskommissarie Nobel till exempel säger ”Det förvånar mig
alltid att Fru Vit ljuger så ofta” och Fru Vits ledtråd är ”Den
misstänkte var inte gråhårig” kan du vara säker på att boven
har grått hår!

ANTECKNA PÅ DETEKTIVENS ANTECKNINGSBLAD
I
I
T

När du har frågat ut en person ska du skriva ner ledtråden i
smyg bredvid personens namn på anteckningsbladet.

O
V

I

Avskriva misstänkta: Du kan börja avskriva misstänkta
när du har besökt Poliskommissarie Nobel – det är viktigt att
du väntar till dess eftersom ett av vittnena kanske ljuger!
Varje misstänkt har ett nummer som stämmer överens med
ett nummer i tabellen på anteckningsbladet. Om du vill
avskriva en misstänkt stryker du bara hans eller hennes
nummer, se Bild 8.
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Avskriv misstänkta genom att
kryssa över deras nummer.

VINNA SPELET
Den detektiv som först lägger fram en riktig anklagelse vinner
spelet och läser upp lösningen för övriga spelare.

 MISSTÄNKTA 
MISSTÄNKTA

Professor Plommon

Fröken Scharlakan

Herr Tvärvigg

MYSTERIERNA
Överste Senap

Fröken Persika

Överste Senap

Fru Påfågel

__________________________

Fru Påfågel

__________________________

Professor Plommon

__________________________

Fröken Scharlakan
Pastor Grön

såg en man

__________________________

__________________________

Fru Vit

__________________________

Doktor Swart

parad
alla talar sanning
__________________________

Herr Granit

Fru Vit

Pastor Grön

LÖSNING

© 2006
Hasbro.
ensamrätt.
© 2005
Hasbro.
AllMed
rights
reserved.

Fru Åkerbäck

Prins Safir

080642404106

Poliskommissarie Nobel __________________________

Fru Kråm

d
Bild 8
I det här spelet har du fått veta av Poliskommissarie Nobel att alla vittnen talar
sanning. När Fröken Scharlakan säger: ”Jag såg en man där som såg väldigt
misstänkt ut”, kan du stryka alla kvinnliga misstänkta.

LÄGGA FRAM EN ANKLAGELSE
När du vet (eller tror att du vet) vilken av de misstänkta som
har begått brottet och var han eller hon finns, kan du lägga
fram din slutgiltiga anklagelse.
När du lägger fram en anklagelse måste din spelpjäs stå
på platsbrickan i Doktor Swarts ledtråd. Om Doktor Swart
exempelvis säger att boven finns i Paraden, måste din spelpjäs
stå på platsbrickan Parad. Du behöver inte gå alla steg som
tärningen visar för att komma till platsbrickan.

SWARTWIKS

HERRGÅRD
DOKTOR SWART

När du har lyckats ta dig till platsbrickan lägger du fram din
anklagelse genom att säga till exempel ”Det var Pastor Grön
som gjorde det och han gömmer sig i Paraden”. Öppna sedan
häftet på den sida där mysteriets lösning finns för att se om
du hade rätt.
• Om du hade rätt, grattis – du vinner spelet! Läs upp
lösningen för alla.
• Om du hade fel är det bara att beklaga – du får inte
fortsätta spela. Avslöja inte lösningen för de andra spelarna,
eftersom de fortsätter att spela tills någon kommer fram
till rätt slutsats.
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S

ommaren 1925 hade de färgstarka CLUEDO-karaktärerna mycket att
göra i Halminge – de ställde till bekymmer, bevittnade det ena och
andra och ljög sedan om det! Som detektiv är det ditt mål att samarbeta

med Poliskommissarie Nobel och utreda och lösa fallen.

Vi föreslår att du spelar mysterierna i tur och ordning från 1 till 50 (1 juni till
7 augusti – dagen innan Viktor Åkerbäck mördas). Läs mysteriet och ställ sedan in
karaktärshjulen på de siffror som anges nedan. Spela därefter spelet för att ta reda
på vem som har gjort det och var den skyldige finns. En spelare som
lägger fram en anklagelse måste leta fram lösningen
längst bak i häftet för att se om han eller hon har rätt. Om
anklagelsen stämmer vinner spelaren och får läsa upp
lösningen. Om anklagelsen är felaktig förlorar spelaren
och spelet fortsätter.
Ha det så trevligt och lycka till med snokandet!
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MYSTERIUM 1: AVSKEDSSKOTTET

MYSTERIUM 2: FANTOMEN PÅ TEATERN

MÅNDAG 1 JUNI

ONSDAG 3 JUNI

Den exotiske Prins Safir var på besök hos sin gode vän

Det var en spännande kväll för Fru Patricia Påfågel

Doktor Swart på Swartwiks Herrgård över sommaren.

som var på väg uppåt i stadens societet. Hon hade

För att han skulle få lära känna stadens mest eminenta

samlat alla sina mest välbeställda bekanta på Halminge

invånare hade Fru Isa Vit anordnat en trädgårdsfest på

Teater för att samla in pengar till den gamla och slitna

Swartwiks Herrgård för att fira hans 33-årsdag.

kulturbyggnaden. När Fru Påfågel klev upp på scen för
att be om donationer flämtade åhörarna till. Plötsligt

Festen blev väldigt lyckad. Prinsen roade gästerna

lossnade en enorm kristallkrona ovanför henne och föll

med historier från resor världen över och om kungliga

ner på scenen med ett brak. Den missade Fru Påfågel

förbindelser och alla verkade ha jättetrevligt. Men lite

med en hårsmån!

senare, när alla gäster var på väg hem, avlossades ett
skott någonstans inne i huset! Doktor Swart undersökte

Vem orsakade dramatiken och var fanns boven?

genast saken. I arbetsrummet hittade han bara en antik

HJULINSTÄLLNINGAR

pistol som nyligen avfyrats och ett kulhål i en fåtölj

Professor Plommon: ..............14
Fru Påfågel: ...........................27
Fröken Scharlakan: ................40
Överste Senap: .......................54
Fru Vit: ..................................86
Pastor Grön: ..........................91
Doktor Swart: ........................79
Poliskommissarie Nobel: .......95

bredvid.
Även om ingen blev skadad inledde Poliskommissarie
Nobel en utredning.
Vem avlossade skottet och var fanns boven?
HJULINSTÄLLNINGAR

Lösningen finns på sidan 42

Professor Plommon: ..............51
Fru Påfågel: ...........................68
Fröken Scharlakan: ................55
Överste Senap: .......................22
Fru Vit: ..................................26
Pastor Grön: ...........................78
Doktor Swart: ........................59
Poliskommissarie Nobel: .......77
Lösningen finns på sidan 42
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MYSTERIUM 3: OLYCKANS HJUL

MYSTERIUM 4: LÖPSEDELSANGREPPET

TORSDAG 4 JUNI

FREDAG 5 JUNI

Med åren hade Överste Mikael Senap och Patricia

Fröken Scharlakan häpnade när hon fick syn på

Påfågel blivit goda vänner. Hon tyckte om att lyssna

löpsedelns lysande rubrik: ”Josefin Scharlakans

när han berättade om sina afrikanska äventyr och han

hemligheter”. Artikeln avslöjade in i minsta pinsamma

uppskattade hennes sociala talang och skarpa intellekt.

detalj varför hon hade blivit relegerad från Madam Dues

Därför var det inte så konstigt att han bjöd ut henne

ansedda flickskola. Till de smaskigaste orsakerna hörde

en kväll – på middag och kanske bio. Fru Påfågel hade

exempelvis att hon hade fuskat på minst tre prov, utsatt

tackat ja direkt och i kväll var det dags för deras – vågade

flera av sina klasskamrater för elaka spratt och försökt att

han kalla det ”träff”?

utpressa en lärare så att denne skulle ge henne godkänt.

Överste Senap tog på sig sin bästa kostym och rakvatten

Vem hade serverat de här godbitarna från Fröken

och gick ut till sin sportbil. Sedan kom han dock inte

Scharlakans förflutna … och var gömde sig

längre. Han trodde knappt sina ögon när han upptäckte

skvallerbyttan nu?

att det var punktering på alla fyra hjulen! Det här var

HJULINSTÄLLNINGAR

ingen olycka. Någon hade gjort det här med vilje, fast han
inte kunde föreställa sig varför.
Vem punkterade Överste Senaps hjul och var fanns
den personen nu?
HJULINSTÄLLNINGAR

Professor Plommon: ..............29
Fru Påfågel: ...........................34
Fröken Scharlakan: ................19
Överste Senap: .......................93
Fru Vit: ..................................63
Pastor Grön: ...........................84
Doktor Swart: ........................73
Poliskommissarie Nobel: .......21

Professor Plommon: ..............38
Fru Påfågel: ...........................39
Fröken Scharlakan: ................75
Överste Senap: .......................70
Fru Vit: ..................................80
Pastor Grön: ...........................36
Doktor Swart: ........................25
Poliskommissarie Nobel: .......32

Lösningen finns på sidan 42

Lösningen finns på sidan 42
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MYSTERIUM 5: DEN LÅNADE BOKEN

MYSTERIUM 6: DEN OHELIGA KUPPEN

LÖRDAG 6 JUNI

SÖNDAG 7 JUNI (TREFALDIGHETSSÖNDAGEN)

Överste Senap hade fått (och slösat upp) flera

På Trefaldighetssöndagen hade Pastor Grön massor av

förskottsbetalningar för en memoarbok om sin tid i

besökare i kyrkan. Han höll en tankeväckande predikan

det militära. Han hade bara överlämnat ett kapitel till

och dröjde sedan kvar längre än vanligt för att småprata

sina förargade förläggare. För att slippa undan tjatet

med församlingsmedlemmarna och ta emot deras beröm

försökte Överste Senap nu hinna ikapp och unnade

– och kollekten. Kort efter gudstjänsten ringde dock

sig mycket lite vila.

pastorn till Poliskommissarie Nobel för att berätta att
alla pengarna var borta! Någon hade uppenbarligen tagit

Överste Senap sjönk ner i sin fåtölj och sträckte sig

pengarna när han var upptagen med något annat, men

efter boken i afrikansk historia som han hade lånat på

det var omöjligt att säga bestämt vem som var tjuven.

biblioteket. Men boken fanns inte kvar där han hade
lagt den! Överste Senap letade genom lägenheten, men

Vem hade sjunkit så lågt som att stjäla från de fattiga

hittade ingenting.

och var stod denna usling att finna?

Vem tog boken och var fanns tjuven?

HJULINSTÄLLNINGAR
Professor Plommon: ..............69
Fru Påfågel: ...........................27
Fröken Scharlakan: ................64
Överste Senap: .......................37
Fru Vit: ..................................44
Pastor Grön: ...........................48
Doktor Swart: ........................79
Poliskommissarie Nobel: .......24

HJULINSTÄLLNINGAR
Professor Plommon: ..............74
Fru Påfågel: ...........................49
Fröken Scharlakan: ................33
Överste Senap: .......................61
Fru Vit: ..................................71
Pastor Grön: ...........................17
Doktor Swart: ........................25
Poliskommissarie Nobel: .......87

Lösningen finns på sidan 41

Lösningen finns på sidan 42
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MYSTERIUM 7: DEN FÖRSVUNNA VASEN

MYSTERIUM 8: DEN SPÖKLIKA SEANSEN

TISDAG 9 JUNI

FREDAG 12 JUNI

Poliskommissarie Nobels första samtal för dagen kom

Fru Jenny Åkerbäck var fascinerad av det övernaturliga och

från en hysterisk Fru Påfågel. Tydligen hade en sällsynt

hade anordnat en seans och bjudit in flera av Halminges

och väldigt dyrbar orientalisk vas ur hennes avlidne

mest framstående damer. Miljön var perfekt: Dämpad

makes privata samling blivit stulen. En kopia hade

belysning, stämningsfull musik på skivspelaren, damerna

lämnats i dess ställe. Den enda skillnaden mellan de

som höll varandra i hand runt bordet och Jenny Åkerbäck

två vaserna var att originalet hade en liten spricka vid

som med mjuk röst kallade på nära och kära från ”den

kanten, vilket väckte Fru Påfågels uppmärksamhet.

andra sidan”.

Poliskommissarie Nobel och hans detektiver frågade ut

Plötsligt hördes en kraftig smäll. Flera föremål for genom

Halminges porslinshandlare och privata samlare, men

luften från ena änden av rummet till den andra och

kom inte fram till någonting. En misstänkt person sågs

krossades mot väggen. Damerna flydde uppskrämda

dock gå in på båda ställena efter stängning och vittnen

och Fru Åkerbäcks seans fick ett katastrofalt slut. Fru

gav sina vittnesmål.

Åkerbäck misstänkte att händelsen hade orsakats av en livs
levande människa. Hon svor att hämnas och ringde genast

Vem stal vasen och var fanns boven?

Poliskommissarie Nobel och bad honom undersöka saken.
HJULINSTÄLLNINGAR
Vem orsakade uppståndelsen och var fanns denna

Professor Plommon: ..............14
Fru Påfågel: ...........................88
Fröken Scharlakan: ................28
Överste Senap: .......................65
Fru Vit: ..................................35
Pastor Grön: ...........................52
Doktor Swart: ........................31
Poliskommissarie Nobel: .......45

person?
HJULINSTÄLLNINGAR
Professor Plommon: ..............56
Fru Påfågel: ...........................18
Fröken Scharlakan: ................89
Överste Senap: .......................22
Fru Vit: ..................................80
Pastor Grön: ...........................60
Doktor Swart: ........................59
Poliskommissarie Nobel: .......15

Lösningen finns på sidan 41
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MYSTERIUM 9: KATTKIDNAPPNINGEN

MYSTERIUM 10: DET OSÄKRA KASSASKÅPET

LÖRDAG 13 JUNI

SÖNDAG 14 JUNI

Konrad Tvärvigg, Doktor Swarts trädgårdsmästare,

Advokat Viktor Åkerbäck befann sig på kontoret

hade ett speciellt förhållande till en av bondkatterna

trots att det var söndag. Flera personer hade bett honom

på Swartwiks Herrgård. Katten såg annorlunda ut men

om ytterligare information om testamentet efter hans

var en riktig personlighet och höll Konrad sällskap när

mest välbeställda klient, den avlidne Herr Erik Swart.

han utförde mer enformiga sysslor som att rensa ogräs i

På Herr Swarts begäran hölls innehållet strängt hemligt

blomsterrabatterna.

tills arvet tillföll hans systerson, Doktor John Swart. Men
Doktor Swart hade själv begärt ett möte på måndagen och

En dag dök inte katten upp för sin dagliga skål med

advokaten måste fundera över hur mycket, om ens något,

mjölk. Konrad blev snart orolig och letade genom ladan

han kunde avslöja.

och området omkring. Katten hade mystiskt försvunnit!
Konrad kände på sig att det var något lurt med det hela

När Viktor Åkerbäck gick till kassaskåpet där

och frågade Poliskommissarie Nobel om någon hade setts

testamentet fanns inlåst, märkte han att någon hade

i närheten av ladan med hans kära fyrfota vän.

fifflat med låset! Lyckligtvis var kassaskåpet fortfarande
låst, men Viktor Åkerbäck bad Poliskommissarie Nobel

Vem stal bondkatten och var fanns denna person nu?

att ta reda på om någon hade synts till i närheten av
HJULINSTÄLLNINGAR

advokatbyrån kvällen före.

Professor Plommon: ..............20
Fru Påfågel: ...........................49
Fröken Scharlakan: ................23
Överste Senap: .......................46
Fru Vit: ..................................44
Pastor Grön: ...........................84
Doktor Swart: ........................31
Poliskommissarie Nobel: .......77

Vem försökte bryta sig in i kassaskåpet och var fanns
denna misslyckade tjuv?
HJULINSTÄLLNINGAR
Professor Plommon: ..............29
Fru Påfågel: ...........................76
Fröken Scharlakan: ................55
Överste Senap: .......................93
Fru Vit: ..................................30
Pastor Grön: ...........................36
Doktor Swart: ........................47
Poliskommissarie Nobel: .......53

Lösningen finns på sidan 41

Lösningen finns på sidan 41

13
42404i06.indd 13

080642404106

Originator: SH

Aa

PARKER / Cluedo Mysteries

Approval: CONF

ROD: 08.11

Rules (SE)

File Name: 42404i06.indd

7/8/06 11:21:10

MYSTERIUM 11: UTPRESSNINGSKARTAN

MYSTERIUM 12: FRÖKEN SCHARLAKANS BREV

MÅNDAG 15 JUNI

TISDAG 16 JUNI

Doktor Swart var tillbaka från en återträff i Oxford

I flera dagar hade Josefin Scharlakan ägnat sig åt att

och gick igenom sin post. I ett kuvert som såg konstigt

försöka skriva ett brev till någon, men hade knycklat ihop

ut hittade han en utpressningslapp där någon krävde

utkasten och börjat på nya flera gånger. Hon verkade

1.000 pund för att lämna tillbaka en värdefull karta som

disträ men som vanligt behöll hon sina tankar för sig

tillhörde Herr Erik Swart. Brevet avslöjade tillräckligt för

själv, så ingen visste vad som stod i brevet eller vem

att Doktor Swart skulle bli övertygad om att detta var just

det var avsett för. Alla undrade om hon hade en hemlig

den karta som han och Professor Plommon hade letat

beundrare och vem det i så fall kunde vara.

efter så länge!

Fröken Scharlakan tillbringade helgen på Swartwiks

Doktor Swart ville verkligen få tillbaka den förlorade

Herrgård, och något avbröt henne mitt i brevskrivandet.

kartan och ställde därför upp på kraven i brevet. Han

Hon lämnade brevet öppet på nattduksbordet. När hon

lämnade lösensumman på anvisad plats och hämtade

kom tillbaka till rummet var brevet borta. Hade hon lagt

senare kartan. Men eftersom han även ville få veta

det någon annanstans? Nej, någon hade stulit det! Vem

vem som hade hittat kartan ringde Doktor Swart till

kunde ha gjort något sådant och hur mycket avslöjades i

Poliskommissarie Nobel, som frågade ut vittnen om

brevet? Hon ringde Poliskommissarie Nobel i ren panik

någon nyligen hade setts i närheten av den plats där

och krävde att han utredde ärendet.

pengarna lämnades.

Vem stal Fröken Scharlakans brev och var fanns

Vem begärde pengar för kartan och var gömde sig den

han eller hon?

här personen?

HJULINSTÄLLNINGAR
HJULINSTÄLLNINGAR

Professor Plommon: ..............38
Fru Påfågel: ...........................43
Fröken Scharlakan: ................64
Överste Senap: .......................11
Fru Vit: ..................................86
Pastor Grön: ...........................48
Doktor Swart: ........................12
Poliskommissarie Nobel: .......21

Professor Plommon: ..............82
Fru Påfågel: ...........................68
Fröken Scharlakan: ................13
Överste Senap: .......................65
Fru Vit: ..................................71
Pastor Grön: ...........................52
Doktor Swart: ........................62
Poliskommissarie Nobel: .......92
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MYSTERIUM 13: DEN MYSTISKE
TRÄDGÅRDSMÄSTAREN

MYSTERIUM 14: SNUVAD PÅ RABATTEN
TORSDAG 18 JUNI
(DOKTOR SWARTS 29-ÅRSDAG)

ONSDAG 17 JUNI
Doktor Swart var på gott humör! Hans umgängeskalender

Det var Doktor Swarts 29-årsdag och för att fira detta

fylldes hela tiden på och han såg fram emot att lära

hade han bjudit in massor av gäster. Trädgårdsmästare

känna sin avlidne morbrors bekanta bättre. Han räknade

Konrad Tvärvigg var stolt över anläggningarna och

med att ordna flera fester på Swartwiks Herrgård och

rabatterna som omgav Swartwiks Herrgård och för

ringde till Fru Kråm för att beställa örtmediciner om

att se till att de var i perfekt skick till festen steg han

gästerna skulle kräva eller vilja ha sådana. Fru Kråm

upp klockan fem på morgonen. När han tittade ut

levererade inte bara flera örtblandningar utan också

genom fönstret för att njuta av den härliga utsikten,

olika exotiska växter och blommor, som Konrad Tvärvigg

fick Konrad syn på något hemskt: en lång rad i en av

planterade runt ett stort växthus i den södra delen av

blomsterträdgårdarna hade förstörts! Blommorna hade

trädgården.

ryckts upp ur marken och lämnats att dö bredvid!
En vecka senare upptäckte Konrad till sin förskräckelse

Det var ren och skär skadegörelse och ingenting annat!

att örterna och blommorna var borta. I stället stod där en
Vem vågade ge sig på hans dyrbara växter och var

helt ny blomsterbädd med vackra rosor. Även om de nya

kunde vandalen finnas?

växterna var underbara blev Konrad konfunderad.

HJULINSTÄLLNINGAR

Vem hade lagt ner sådan omsorg på att plantera

Professor Plommon: ..............41
Fru Påfågel: ...........................49
Fröken Scharlakan: ................40
Överste Senap: .......................22
Fru Vit: ..................................58
Pastor Grön: ...........................42
Doktor Swart: ........................79
Poliskommissarie Nobel: .......87

om i trädgården och var fanns den mystiske
trädgårdsmästaren?
HJULINSTÄLLNINGAR
Professor Plommon: ..............51
Fru Påfågel: ...........................27
Fröken Scharlakan: ................28
Överste Senap: .......................54
Fru Vit: ..................................80
Pastor Grön: ...........................17
Doktor Swart: ........................25
Poliskommissarie Nobel: .......32
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MYSTERIUM 15: DEN FÖRSVUNNA TIARAN

MYSTERIUM 16: FLASKPOSTEN

LÖRDAG 20 JUNI

MÅNDAG 22 JUNI

Patricia Påfågel älskade att fingra på tiaran som hon hade

Herr Alfred Granit hade ägnat dagen åt att konstruera

vunnit på debutantbalen på Almviks festsalonger 1893.

en vattenträdgård åt en välbeställd kund och kopplade

På den tiden hade hon faktiskt varit en av Londons mest

nu av med ett glas portvin. Allting flyter verkligen på

eftertraktade debutanter – med en lovande teaterkarriär

bra, tänkte han. Kunderna uppskattade hans talang

framför sig. Hon brukade prova tiaran innan hon skulle

och betalade generöst både i form av pengar och andra

gå och lägga sig och beundra sig själv i spegeln. Det gav

presenter, som den här utsökta flaskan vin som han hade

henne alltid en god natts sömn.

hittat på verandan när han kom hem i dag.

En kväll drog hon sig tillbaka till sitt rum och sträckte sig

Det var inte förrän han hällde upp ett andra glas som han

ännu en gång efter lådan och dess dyrbara innehåll. Hon

upptäckte lappen inuti flaskan. Brevet var skrivet med

insåg till sin förskräckelse att tiaran var borta!

barnslig handstil och tonen var hotfull. Det stod bara
så här: ”Jag vet vad som hände i skolan. Betala annars

Vem försvann med debutanttiaran och var står

berättar jag för alla”. Herr Granit kastade glaset tvärs

tjuven att finna?

över rummet och muttrade: ”Vem du än är ska du inte
HJULINSTÄLLNINGAR

komma undan med det här”. Han ringde omedelbart till

Professor Plommon: ..............74
Fru Påfågel: ...........................57
Fröken Scharlakan: ................55
Överste Senap: .......................81
Fru Vit: ..................................16
Pastor Grön: ...........................84
Doktor Swart: ........................73
Poliskommissarie Nobel: .......72

Poliskommissarie Nobel.
Vem skrev den hotfulla lappen och var kan man
få tag på personen?
HJULINSTÄLLNINGAR
Professor Plommon: ..............14
Fru Påfågel: ...........................88
Fröken Scharlakan: ................23
Överste Senap: .......................61
Fru Vit: ..................................71
Pastor Grön: ...........................91
Doktor Swart: ........................62
Poliskommissarie Nobel: .......45
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MYSTERIUM 17: EN RIKTIG SOPPA

MYSTERIUM 18: VANDALSKANDALEN

TISDAG 23 JUNI

UR ROGER ASKOTS DAGBOK,
TORSDAG 25 JUNI

Inför ännu en middagsbjudning på Swartwiks Herrgård
Pastor Grön har verkligen haft fullt upp på sistone. Det
hade Fru Vit fullt upp med att röra ihop ännu en
sägs att han planerar att bygga till en ny flygel på kyrkan
kulinarisk kreation till gästernas tveksamma glädje –
för att få plats med nya församlingsbor. Många av stadens
soppa på rapphöna. Hon tillsatte en nypa av det ena,
invånare är skeptiska, förstås. Men Pastor Grön kan nog
en kopp av det andra, rörde om flera gånger och lät
locka självaste djävulen att skänka pengar och jag har
sedan soppan stå och puttra i två timmar.
hört att han redan har fått ihop en ansenlig summa.
Fru Vit återvände förväntansfull till köket för att
I går tittade Pastor Grön in på herrgården för att be
provsmaka resultatet, doppade i skeden och smuttade.
Doktor Swart om en donation. Han och John satt och
Hon insåg förskräckt att soppan smakade väldigt beskt!
pratade i arbetsrummet när vi alla hörde en kraftig
Hon gick genom ingredienserna men kunde inte hitta den
smäll på framsidan. Vi sprang fram till fönstret och
stötande smaktillsatsen. Det var tydligt att någon hade
såg att förarsidan på Pastor Gröns sportbil var helt
blandat sig i hennes soppa.
intryckt. Vandalen syntes inte till någonstans, men vi
Vem hade förstört soppan och var i hela världen gömde

tänkte att han eller hon inte kunde ha hunnit långt.

sig soppsabotören?

Poliskommissarie Nobel kallades genast till platsen för att
undersöka saken.

HJULINSTÄLLNINGAR
Professor Plommon: ..............56
Fru Påfågel: ...........................39
Fröken Scharlakan: ................64
Överste Senap: .......................93
Fru Vit: ..................................63
Pastor Grön: ...........................67
Doktor Swart: ........................12
Poliskommissarie Nobel: .......21

Vem krockade med bilen och var gömmer sig vandalen?
HJULINSTÄLLNINGAR
Professor Plommon: ..............38
Fru Påfågel: ...........................27
Fröken Scharlakan: ................33
Överste Senap: .......................37
Fru Vit: ..................................35
Pastor Grön: ...........................60
Doktor Swart: ........................59
Poliskommissarie Nobel: .......24

Lösningen finns på sidan 39
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MYSTERIUM 19: DET FÖRGIFTADE TEET

MYSTERIUM 20:
DEN FÖRSVUNNA HÄCKSAXEN

LÖRDAG 27 JUNI

SÖNDAG 28 JUNI

Fru Vit hade ägnat hela morgonen åt olika hushållssysslor

Konrad Tvärvigg hade tänkt ägna dagen åt att snygga upp

på Swartwiks Herrgård. Hon behövde stärka sig lite

lite i trädgården och gick till redskapsskjulet för att hämta

innan hon lagade till Doktor Swarts lunch. Hon kokade

sina favoritverktyg. När han öppnade dörren möttes han

en stor kanna te, satte sig ner och drack två välsmakande

av en hemsk syn. Allt i skjulet var på fel ställe, skadat

koppar medan hon planerade lunchmenyn.

eller borta. Blomkrukor var uppochnervända och det var
jord överallt. Först trodde Herr Tvärvigg att ett djur hade

En timme senare kom Doktor Swart in i köket för att

varit framme, men han ändrade sig när han märkte att

äta lunch. I stället hittade han Fru Vit sittandes i stolen,

hans bästa trädgårdsverktyg var borta, bland annat hans

helt medvetslös. Han fick liv i henne, men hon var

finaste häcksax.

väldigt snurrig och sa att det kändes som om hon blivit
förgiftad. Doktor Swart misstänkte teet och tillkallade

När han hade städat upp och fastställt skadorna ringde

Poliskommissarie Nobel för att avgöra om någon hade

Herr Tvärvigg till Poliskommissarie Nobel som lovade att

mixtrat med det.

undersöka saken närmare.

Vem förgiftade teet och var fanns denna person?

Vem förstörde skjulet och var fanns boven nu?

HJULINSTÄLLNINGAR

HJULINSTÄLLNINGAR

Professor Plommon: ..............20
Fru Påfågel: ...........................18
Fröken Scharlakan: ................55
Överste Senap: .......................65
Fru Vit: ..................................26
Pastor Grön: ...........................52
Doktor Swart: ........................62
Poliskommissarie Nobel: .......77

Professor Plommon: ..............14
Fru Påfågel: ...........................49
Fröken Scharlakan: ................75
Överste Senap: .......................61
Fru Vit: ..................................58
Pastor Grön: ...........................48
Doktor Swart: ........................47
Poliskommissarie Nobel: .......15
Lösningen finns på sidan 39
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MYSTERIUM 21:
DEN MÄRKLIGA ÖVERSVÄMNINGEN

MYSTERIUM 22:
BREVBÄRARE MED BEKYMMER

ONSDAG 1 JULI

FREDAG 3 JULI

Fröken Lena Persika hade precis flyttat till England

När Halminges trevliga brevbärare kom tillbaka till

och ville gärna få nya vänner. Även om hon tyckte om

gångvägen efter att ha lämnat posten till Professor

festerna på Swartwiks Herrgård kände hon att hon ville

Plommons slott upptäckte han något tråkigt. Hans cykel

bredda sitt umgänge och träffa folk som var mer i hennes

var borta och breven från postväskan låg utströdda på

egen ålder. Så när Professor Plommon erbjöd sig att

kullerstenarna. Han hade bara varit borta i fem minuter

presentera henne för några av sina tidigare studenter,

eller så och han hade inte sett eller hört någon i närheten.

tackade hon ja direkt.

Skurken måste alltså ha agerat snabbt. Brevbäraren lade
tillbaka posten i väskan och gick sedan till polisstationen

Den kväll när Professor Plommon skulle sammanföra

för att anmäla stölden.

dem, ringde han återbud. Vattenrören på slottet hade
plötsligt gått sönder och han behövde torka upp läckaget

Vem stal brevbärarens cykel och gick genom postväskan

innan det blev vattenskador. Fröken Lena blev besviken,

och var gömde sig den här personen?

men visade det inte. Professor Plommon hade en

HJULINSTÄLLNINGAR

gnagande känsla av att någon fixat med rörledningarna
och bad Poliskommissarie Nobel att ta reda på om hans
misstankar stämde.
Vem förstörde vattenrören och var fanns denna person?
HJULINSTÄLLNINGAR

Professor Plommon: ..............69
Fru Påfågel: ...........................27
Fröken Scharlakan: ................13
Överste Senap: .......................54
Fru Vit: ..................................71
Pastor Grön: ...........................42
Doktor Swart: ........................73
Poliskommissarie Nobel: .......95

Professor Plommon: ..............29
Fru Påfågel: ...........................34
Fröken Scharlakan: ................28
Överste Senap: .......................22
Fru Vit: ..................................30
Pastor Grön: ...........................84
Doktor Swart: ........................31
Poliskommissarie Nobel: .......66
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MYSTERIUM 23: ÖRTKALABALIKEN

MYSTERIUM 24: SLOTTSSTÖLDEN

LÖRDAG 4 JULI
(FRU KRÅMS 28-ÅRSDAG)

SÖNDAG 5 JULI
I juni anlitades Professor Plommon som inneboende

Fru Kråm hade precis firat sin födelsedag med goda

intendent på ett gammalt slott utanför Halminge. Han

vänner på en restaurang i staden och stannade till i

ville gärna imponera på vännerna och anordnade därför

örtbutiken på vägen hem för att hämta något. När hon

ett cocktailparty och en rundtur på slottet. Under

öppnade dörren möttes hon av en fruktansvärd stank.

rundvisningen blev det plötsligt helt mörkt och gästerna

Någon hade varit där, och vem vet vad den personen

stannade förvirrat. När Professor Plommon hade ordnat

hade hittat på! Flera av hennes dyrbara örter och

propparna fortsatte rundturen och gästerna uppskattade

medikament låg på golvet och många flaskor stod öppna.

verkligen den.

Vem kunde ha brutit sig in i butiken och ställt till en

Nästa morgon upptäckte Professor Plommon att en av

sådan oreda och var fanns inkräktaren nu?

de afrikanska artefakterna såg annorlunda ut. Vid en

HJULINSTÄLLNINGAR

närmare anblick såg han att det var en kopia! Någon
måste ha bytt ut originalet mot den här förfalskningen

Professor Plommon: ..............74
Fru Påfågel: ...........................76
Fröken Scharlakan: ................40
Överste Senap: .......................37
Fru Vit: ..................................80
Pastor Grön: ...........................52
Doktor Swart: ........................12
Poliskommissarie Nobel: .......53

och hoppats att Professor Plommon aldrig skulle märka
något. Professor Plommon ringde till Poliskommissarie
Nobel och bad honom utreda ärendet. Han tänkte inte bli
av med jobbet på grund av det här!
Vem bytte ut artefakten och var gömmer sig tjuven?

Lösningen finns på sidan 38

HJULINSTÄLLNINGAR
Professor Plommon: ..............38
Fru Påfågel: ...........................43
Fröken Scharlakan: ................55
Överste Senap: .......................11
Fru Vit: ..................................35
Pastor Grön: ...........................78
Doktor Swart: ........................47
Poliskommissarie Nobel: .......21
Lösningen finns på sidan 38
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MYSTERIUM 25:
FÖRFÄRLIGA SMÅ HEMLIGHETER

MYSTERIUM 26: EN RIKTIG KALLDUSCH

MÅNDAG 6 JULI

TISDAG 7 JULI

Viktor Åkerbäck blev inte förvånad över det stora intresset

Överste Senap var djupt försjunken i funderingar när han

för arvet efter hans avlidne klient, Herr Erik Swart. Hans

promenerade hem från klubben den här tisdagskvällen.

systerson Doktor John Swart skulle ju trots allt ärva allting
i juni, på sin 30-årsdag. Många av Herr Swarts före detta

Han måste ägna mer tid åt sina memoarer och mindre
tid åt att fundera ut snabba sätt att tjäna pengar och

vänner fick underhåll från Swarts stiftelse och oroade sig

flirta med Patricia Påfågel. Utanför ytterdörren fick han

över att Doktor Swart skulle säga upp utbetalningarna.

sig plötsligt en riktig kalldusch från topp till tå. Vattnet
Det som förvånade Viktor Åkerbäck var hur hemska
strilade i flera sekunder. Överste Senap gnuggade sig

girigbukarna var mot varandra. Nu fick han och Doktor
Swart brev med rubriken ”Förfärliga små hemligheter”.

chockad i ögonen och såg sig omkring för att se varifrån

Varje brev innehöll en ny anklagelse, till exempel att Prins

vattnet kommit. Det enda han såg var en vattenslang

Safir inte var en riktig prins, att Pastor Grön var efterlyst

på trottoaren och det enda han hörde var försvinnande

för brott han begått i USA, att Professor Plommon hade

fotsteg. Ilsken, dyblöt och generad ringde han till

stulit en sällsynt egyptisk artefakt, att Fru Vit var en

Poliskommissarie Nobel och krävde att han skulle leta

dålig kock och så vidare. Breven var inte undertecknade

efter busen.

och kom inte med posten. Viktor Åkerbäck bad
Poliskommissarie Nobel kontrollera om någon misstänkt

Vem gav Överste Senap en kalldusch och vart tog

person hade setts i närheten av Doktor Swarts brevlåda

busen vägen?

eller brevlådan på Åkerbäcks kontor.
HJULINSTÄLLNINGAR

Vem levererade de hemska breven och var höll

Professor Plommon: ..............82
Fru Påfågel: ...........................39
Fröken Scharlakan: ................19
Överste Senap: .......................93
Fru Vit: ..................................44
Pastor Grön: ...........................52
Doktor Swart: ........................79
Poliskommissarie Nobel: .......92

skvallerbyttan hus?
HJULINSTÄLLNINGAR
Professor Plommon: ..............51
Fru Påfågel: ...........................49
Fröken Scharlakan: ................23
Överste Senap: .......................46
Fru Vit: ..................................86
Pastor Grön: ...........................84
Doktor Swart: ........................25
Poliskommissarie Nobel: .......87

Lösningen finns på sidan 38
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MYSTERIUM 27: DEN FÖRGIFTADE PRINSEN

MYSTERIUM 28: SPÖKSLOTTET

ONSDAG 8 JULI

FREDAG 10 JULI

Prins Safir hade onda aningar om den här festen. Överste

Sent på natten vände och vred Professor Plommon på sig

Senap anordnade festen åt Professor Plommon för att fira

i sin säng på det gamla slottet. Han kunde svära på att

att hans artikel om skatterna i Tutanchamons grav hade

han hörde någon viska ute i den mörka korridoren! Han

publicerats. Prins Safir och Överste Senap hade blivit

slöt ögonen och koncentrerade sig – ja visst, rösterna sa

ovänner om försäljningen av en gammal pistolsamling för

något om en karta! ”Du mås-s-s-ste hämta hjälp... du mås-

flera år sedan, så prinsen blev förvånad över inbjudan.

s-s-ste hitta någon s-s-s-som kan läsa kartan...”

Översten kanske slutligen var beredd att glömma gamla

Som forskare ansåg Professor Plommon att allt har

oförrätter.

en logisk förklaring, så han var inte alls vidskeplig.

På festen kände sig Prins Safir plötsligt yr och fick svårt

Någon hade brutit sig in på slottet och försökte nu

att andas. Ambulansen tillkallades och prinsen låg under

skrämma honom! Han hoppade ur sängen och sökte

tiden på en soffa. ”Jag har blivit förgiftad”, stönade han

genom rummen. Det fanns ingen där. Han ringde till

till samlingen av gäster som trängdes runt honom. ”Vem

Poliskommissarie Nobel för att anmäla inbrottet och

gjorde detta? Var det du, Överste Senap?” Polisen frågade

begära en utredning.

ut gästerna. Någon hade setts mixtra med en av festens

Vem bröt sig in på Professor Plommons slott och var

hors d’oeuvres i köket.

fanns inkräktaren?

Vem förgiftade Prins Safir och var fanns skurken?

HJULINSTÄLLNINGAR

HJULINSTÄLLNINGAR

Professor Plommon: ..............14
Fru Påfågel: ...........................18
Fröken Scharlakan: ................33
Överste Senap: .......................37
Fru Vit: ..................................80
Pastor Grön: ...........................60
Doktor Swart: ........................12
Poliskommissarie Nobel: .......32

Professor Plommon: ..............29
Fru Påfågel: ...........................68
Fröken Scharlakan: ................64
Överste Senap: .......................22
Fru Vit: ..................................16
Pastor Grön: ...........................36
Doktor Swart: ........................25
Poliskommissarie Nobel: .......15

Lösningen finns på sidan 37
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MYSTERIUM 29: DEN FÖRSVUNNA MEDALJEN

MYSTERIUM 30:
DET FÖRSVUNNA MANUSKRIPTET

LÖRDAG 11 JULI

SÖNDAG 12 JULI

Prins Safir var känd som en slipad affärsman i hela

Under större delen av sommaren hade Överste Senap

Europa. Genom åren hade han köpt, sålt och bytt till

ihärdigt skrivit på sina memoarer. När han var klar med

sig gamla vapen, antikviteter, konst, mynt, frimärken

sjunde kapitlet unnade han sig en kväll på klubben. När

och mycket mer. Då och då brukade han ha öppet hus

han kom hem igen bestämde han sig för att ännu en gång

på sitt galleri för att visa upp sina imponerande privata

ögna igenom manuskriptet och beundra sitt eget arbete.

samlingar. I kväll bjöds besökarna på en imponerande

Men manuskriptet var borta! Han var säker på att någon

utställning av gamla mynt, vapen och militära medaljer.

hade stulit det – han förvarade det alltid på samma plats
– och det var förstås det enda exemplaret! Överste Senap

När de sista gästerna hade strosat ut ur galleriet började

blev röd av ilska, sedan lila och sedan likblek. Vad i hela

Prins Safir stänga för kvällen. Det var då som han

världen skulle han göra? I ren desperation väckte han

upptäckte att en av medaljerna var borta! Han blev arg

den utarbetade Poliskommissarie Nobel och överlämnade

på sig själv för att han inte hade hållit bättre koll på

fallet åt honom.

besökarna och ringde till Poliskommissarie Nobel för att

Vem stal manuskriptet och var fanns boven?

få hjälp.

HJULINSTÄLLNINGAR

Vem stal medaljen och var fanns tjuven?

Professor Plommon: ..............41
Fru Påfågel: ...........................27
Fröken Scharlakan: ................55
Överste Senap: .......................81
Fru Vit: ..................................63
Pastor Grön: ...........................91
Doktor Swart: ........................73
Poliskommissarie Nobel: .......24

HJULINSTÄLLNINGAR
Professor Plommon: ..............74
Fru Påfågel: ...........................34
Fröken Scharlakan: ................13
Överste Senap: .......................46
Fru Vit: ..................................71
Pastor Grön: ...........................84
Doktor Swart: ........................62
Poliskommissarie Nobel: .......95
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MYSTERIUM 31: MYSTISKA VARNINGAR

MYSTERIUM 32: DEN MISSLYCKADE MIDDAGEN

MÅNDAG 13 JULI

UR ROGER ASKOTS DAGBOK,
TISDAG 14 JULI (FRANKRIKES NATIONALDAG)

Pastor Grön hade svårt att få in donationer till den nya

Fantastisk middagsbjudning på Swartwiks Herrgård i går

flygeln på kyrkan. Medborgarna i Halminge hade hållit

kväll! Under cocktailen smög någon in i matsalen och

hårt i plånboken ända sedan det lilla missförståndet

flyttade om placeringskorten. Därmed bröt placeringen mot

med den försvunna kollekten ett par månader tidigare.

flera stränga bordsplaceringsregler och fullkomligt kaos

Pastor Grön hade kämpat hårt för ett bidrag ur

utbröt.

församlingsbornas plånböcker, men till ingen nytta.

Bland höjdpunkterna: Fru Påfågel och hennes dotter

På sin morgonpromenad lade Pastor Grön märke till

Josefin Scharlakan grälade om vem som passade bäst till en

lappar på flera träd där man varnade stadens invånare för
att skänka pengar till svindlaren Pastor Grön. På lapparna
stod det att Pastor Grön tänkte fly med pengarna,

kommande teaterroll, Fröken Persika frågade ut en tydligt
irriterad Poliskommissarie Nobel om detaljerna i ett aktuellt
brottsfall och Herr Granit och trädgårdsmästare Tvärvigg
skrek åt varandra i en diskussion om vem som hade skapat

precis som han hade gjort med donationerna från sina

den vackraste vattenträdgården. Man började kasta mat

församlingsbor i USA. Uppretad ringde Pastor Grön till

på varandra och det slutade med att Fru Vits hopsjunkna

Poliskommissarie Nobel för att se om han kunde ta reda

ostsufflé hamnade på Fru Kräms huvud. Poliskommissarie

på varifrån lapparna kom.

Nobel bestämde sig för att utreda fallet redan nästa dag.

Vem satte upp lapparna och var fanns skurken?

Vem orsakade kaoset på middagen och var
fanns boven?

HJULINSTÄLLNINGAR
HJULINSTÄLLNINGAR

Professor Plommon: ..............38
Fru Påfågel: ...........................43
Fröken Scharlakan: ................89
Överste Senap: .......................22
Fru Vit: ..................................44
Pastor Grön: ...........................48
Doktor Swart: ........................47
Poliskommissarie Nobel: .......45

Professor Plommon: ..............56
Fru Påfågel: ...........................49
Fröken Scharlakan: ................64
Överste Senap: .......................61
Fru Vit: ..................................35
Pastor Grön: ...........................78
Doktor Swart: ........................59
Poliskommissarie Nobel: .......72
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MYSTERIUM 33: DEN FÖRFALSKADE CHECKEN

MYSTERIUM 34: FÖRFÖLJAREN I NATTEN

ONSDAG 15 JULI

TORSDAG 16 JULI
(FRÖKEN SCHARLAKANS 25-ÅRSDAG)

När Doktor Swart kom till banken för att ta ut pengar
Hon kunde inte riktigt sätta fingret på det, men Fröken

till välgörenhet, upptäckte han att en stor summa pengar

Scharlakan hade alltid lyssnat på sin inre röst och i
saknades på hans bankkonto. Det visade sig att någon

kväll viskade den något som fick henne att rysa i sin

hade förfalskat hans namn och löst in en check på en

paljettprydda aftonklänning. Någon följde efter henne.

ansenlig summa.
Hon försökte skaka av sig känslan, hon var ju trots allt
Vem stal pengarna och var fanns skurken?

på väg till en underbar 25-årsfest med en välbeställd
änkling som var precis mogen för skörd. Men tecknen

HJULINSTÄLLNINGAR

var omisskännliga – en flyende skugga, dämpade fotsteg

Professor Plommon: ..............14
Fru Påfågel: ...........................57
Fröken Scharlakan: ................33
Överste Senap: .......................54
Fru Vit: ..................................86
Pastor Grön: ...........................52
Doktor Swart: ........................79
Poliskommissarie Nobel: .......66

och tjutet från en sportbil som hastigt körde iväg. Var det
en tjuv som var ute efter hennes smycken? En förälskad
beundrare som ville ha hennes autograf? En gammal
fästman som utkrävde hämnd? Fröken Scharlakan ringde
upp Poliskommissarie Nobel som snabbt utredde fallet.

Lösningen finns på sidan 36

Vem följde efter Fröken Scharlakan och var kunde
man hitta förföljaren?
HJULINSTÄLLNINGAR
Professor Plommon: ..............74
Fru Påfågel: ...........................34
Fröken Scharlakan: ................55
Överste Senap: .......................93
Fru Vit: ..................................26
Pastor Grön: ...........................17
Doktor Swart: ........................59
Poliskommissarie Nobel: .......77
Lösningen finns på sidan 36
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MYSTERIUM 35: DEN STULNA PISTOLEN

MYSTERIUM 36: DE UTBYTTA SKISSERNA

FREDAG 17 JULI

LÖRDAG 18 JULI

Överste Senap hängav sig åt nostalgi när han skrev sina

Herr Granit tyckte alltid om att träffa potentiella nya

memoarer och tänkte tillbaka på sin ärofyllda tid i armén.

kunder, särskilt de välbeställda. Han gillade att visa
upp sina arbeten och kunde aldrig få nog med beröm

Han längtade efter den adrenalinkick han alltid fick
under prickskyttet och bestämde sig för att övningsskjuta
lite för att återuppliva gamla tider. Men när han öppnade

för sin konstnärliga talang. I dag visade han upp
skisser för greven av Nyköping inför ett eventuellt
trädgårdsuppdrag. Herr Granit var stolt över sina

lådan för att ta fram pistolen var den inte där!

toppmoderna ritningar och övertygad om att han skulle få
det lukrativa jobbet.

Vem kunde ha tagit den och var fanns tjuven?

När han rullade upp det första arket åt greven, blev han
HJULINSTÄLLNINGAR

alldeles förskräckt. I stället för hans vackert utförda

Professor Plommon: ..............38
Fru Påfågel: ...........................88
Fröken Scharlakan: ................40
Överste Senap: .......................70
Fru Vit: ..................................80
Pastor Grön: ...........................42
Doktor Swart: ........................31
Poliskommissarie Nobel: .......21

ritning föreställde skissen en barnslig teckning av en
skola och lekplats, komplett med streckgubbar och allt!
När han rullade upp de andra arken blev teckningarna
bara värre och värre.
Den förolämpade greven försvann som en blixt och Herr
Granit blev ensam kvar med funderingarna över vem
som kunde stå bakom den här mardrömmen. Någon

Lösningen finns på sidan 36

måste ha smugit in i hans rum kvällen före och bytt ut
skisserna för att skämma ut honom.
Vem bytte ut skisserna och var fanns skurken?
HJULINSTÄLLNINGAR
Professor Plommon: ...............56
Fru Påfågel: ...........................27
Fröken Scharlakan: ................64
Överste Senap: .......................61
Fru Vit: ..................................58
Pastor Grön: ...........................67
Doktor Swart: ........................12
Poliskommissarie Nobel: .......87
Lösningen finns på sidan 36
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MYSTERIUM 37: GLÄDJEDÖDAREN

MYSTERIUM 38: GRAVENS HEMLIGHETER

SÖNDAG 19 JULI

MÅNDAG 20 JULI

Överste Senap hade dåligt samvete över att han

Professor Plommon var bekymrad. Doktor Swart hade

hade ställt in middagen med Patricia Påfågel några

kartan till den gömda graven i Egypten, men vägrade

veckor tidigare. Han hade haft så mycket att göra med

nu att bekosta expeditionen. Doktor Swart visste förstås

memoarerna att han inte hade gottgjort henne ännu.

inte att Herr Erik Swarts stiftelse hade betalat honom

Den här vackra morgonen bestämde han sig därför för

en summa varje år just för detta ändamål. Professor

att bjuda med Fru Påfågel på en båttur. Överste Senap

Plommon hade dock alltid kommit på något annat att

fick lov av Doktor Swart att låna hans båt. Fru Påfågel

göra för pengarna och var nu nästan utblottad, precis

tackade genast ja till inbjudan och erbjöd sig till och med

som vanligt. Det som Doktor Swart inte kände till hade

att ta med picknickmat till dem båda två.

han heller inte ont av – åtminstone inte just nu. För att
göra saken värre hade Professorn dessutom fått brev

Allt verkade perfekt tills de rodde ut från stranden.

med posten där det antyddes att någon hade värdefull

Plötsligt började båten fyllas med vatten! Överste

information om den hemliga graven. Professor Plommon

Senap rodde snabbt tillbaka till land, men då var deras

misstänkte att det var en bluff och bad Poliskommissarie

kläder, maten och picknickfilten helt dyblöta. ”Någon

Nobel att spåra breven tillbaka till avsändaren.

har borrat hål i båten! Vi har utsatts för sabotage!”,

Vem skickade breven och var fanns boven?

utropade Överste Senap och svor att han skulle ringa till
Poliskommissarie Nobel.

HJULINSTÄLLNINGAR

Vem sänkte båten och var fanns den skyldige?

Professor Plommon: ..............20
Fru Påfågel: ...........................57
Fröken Scharlakan: ................75
Överste Senap: .......................93
Fru Vit: ..................................71
Pastor Grön: ...........................48
Doktor Swart: ........................12
Poliskommissarie Nobel: .......45

HJULINSTÄLLNINGAR
Professor Plommon: ..............82
Fru Påfågel: ...........................39
Fröken Scharlakan: ................23
Överste Senap: .......................22
Fru Vit: ..................................16
Pastor Grön: ...........................84
Doktor Swart: ........................31
Poliskommissarie Nobel: .......53
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MYSTERIUM 39:
DEN STULNA TENNISRACKETEN

MYSTERIUM 40: PLÖTSLIG SJUKDOM

TORSDAG 23 JULI

FREDAG 24 JULI

Professor Peter Plommon hade ägnat förmiddagen åt

Viktor Åkerbäck ringde till Doktor Swart så snart han

att undersöka artefakter och var nu sugen på lite fysisk

kom till kontoret. Telefonsamtalen till Viktor Åkerbäck

aktivitet för att balansera den mentala träningen. Det

från Herr Erik Swarts vänner hade verkligen blivit en

fanns inget bättre sätt att koppla av än med en spännande

plåga och han hoppades att Doktor Swart kunde göra
något för att lugna dem. Han påminde Doktor Swart om

omgång tennis. Professor Plommon bytte om och gav sig
av till gräsplanerna vid Swartwiks Herrgård. Men när han

att han inte kunde avslöja innehållet i testamentet ens för
Doktor Swart, än mindre för hans giriga bekanta.

kom till utrustningsskåpet för att hämta sin racket, insåg

Doktor Swart lovade att samla de besvärliga personerna

han till sin förvåning att den inte var där!

på Swartwiks Herrgård för middag och ett långt
Konstigt, tänkte Peter. Tidigare hade den alltid hängt på

samtal och skickade sedan ut inbjudningarna. Men när

samma ställe på väggen. De andra gästerna visste mycket

kvällen kom blev Fru Vit så sjuk att han blev tvungen

väl att de inte fick låna den. Den var väldigt dyrbar och

att flytta fram middagen. Han anade oråd och bad

specialtillverkad åt Professor Plommon. Dessutom hade

Poliskommissarie Nobel ta reda på om något skumt låg

den ett stort affektionsvärde för honom. Förargad ringde

bakom Fru Vits plötsliga sjukdom.

Professor Plommon till Poliskommissarie Nobel och bad

Vem såg till att Fru Vit blev sjuk och var fanns denna

honom undersöka saken.

person?

Vem hade stulit tennisracketen och var fanns tjuven?

HJULINSTÄLLNINGAR

HJULINSTÄLLNINGAR

Professor Plommon: ..............69
Fru Påfågel: ...........................68
Fröken Scharlakan: ................64
Överste Senap: .......................81
Fru Vit: ..................................44
Pastor Grön: ...........................52
Doktor Swart: ........................25
Poliskommissarie Nobel: .......72

Professor Plommon: ..............14
Fru Påfågel: ...........................76
Fröken Scharlakan: ................55
Överste Senap: .......................70
Fru Vit: ..................................63
Pastor Grön: ...........................78
Doktor Swart: ........................79
Poliskommissarie Nobel: .......92

Lösningen finns på sidan 35
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MYSTERIUM 41: INKRÄKTAREN

MYSTERIUM 42: DEN VILDA RYTTAREN

LÖRDAG 25 JULI

SÖNDAG 26 JULI 1925

För tredje gången den sommaren såg Doktor Swart

Varje kväll vid sjutiden gick Herr Tvärvigg till stallet på

samma pojke smyga runt i buskarna utanför Swartwiks

Swartwiks Herrgård för att ge hästarna mat och vatten.

Herrgård. Doktor Swart frågade honom vad han gjorde

Den här kvällen verkade Herr Tvärviggs favorithäst, en

på egendomen. Pojken svarade att han hade fått jobb där

brun häst som hette Windsor, orolig och nervös. Herr

men ville inte säga vem som anställt honom eller varför.

Tvärvigg gick in i stallet och såg sig om. Windsor hade

Herr Tvärvigg verkade inte veta något om pojken och

uppenbarligen ridits nyligen och ryttaren hade inte ryktat

inte heller Fru Vit eller butlern, Roger Askot. Förbryllad

honom efteråt. Dessutom märkte Konrad att hästen hade

ringde Doktor Swart till Poliskommissarie Nobel och

tappat en sko. Herr Tvärvigg blev ursinnig och ringde

bad honom undersöka det hela. Några vittnen hade

omedelbart till Poliskommissarie Nobel. Kunde han vara

faktiskt sett pojken tala med någon – förmodligen hans

så vänlig och ta reda på om någon hade smugit runt kring

arbetsgivare.

stallet under eftermiddagen?

Vem anställde pojken och var fanns hans arbetsgivare?

Vem var den vilde ryttaren och var återfanns
han eller hon?

HJULINSTÄLLNINGAR

HJULINSTÄLLNINGAR

Professor Plommon: ..............38
Fru Påfågel: ...........................18
Fröken Scharlakan: ................89
Överste Senap: .......................11
Fru Vit: ..................................80
Pastor Grön: ...........................36
Doktor Swart: ........................62
Poliskommissarie Nobel: .......32

Professor Plommon: ..............29
Fru Påfågel: ...........................49
Fröken Scharlakan: ................28
Överste Senap: .......................22
Fru Vit: ..................................35
Pastor Grön: ...........................91
Doktor Swart: ........................73
Poliskommissarie Nobel: .......95

Lösningen finns på sidan 35

Lösningen finns på sidan 35
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MYSTERIUM 43: RUBINSTÖLDEN

MYSTERIUM 44: BLUFFLAPPARNA

ONSDAG 29 JULI

LÖRDAG 1 AUGUSTI

Josefin Scharlakan kunde inte sluta tala om det vackra

På sistone hade många av Halminges invånare fått en

rubinhalsband som hon precis hade fått av sin rike

lapp i brevlådan där de ombads skänka pengar till flera

fästman på 25-årsdagen. Hon hade sett fram emot att få

skolor i staden. Den förste som blev misstänksam var

visa upp det på Doktor Swarts middagsbjudning förra

Doktor Swart som nyligen hade skänkt pengar till två av

fredagen och blev väldigt besviken när han tvingades

skolorna och undrade varför de behövde mer pengar. När

flytta fram middagen till lördagen den 8 augusti. Men

Doktor Swart ringde skolorna sa de att de inte kände till

hon var fortfarande förväntansfull inför detta tillfälle, och

lapparna och lovade att de skulle ringa Poliskommissarie

öppnade smyckeskrinet för att ta fram halsbandet.

Nobel och fråga om någon misstänkt person hade setts
dela ut dem.

Hon märkte direkt att det hade förlorat sin lyster. Hon
tittade närmare på det och såg att det var en kopia – i

Vem delade ut de falska lapparna och var kunde

plast! Hon ringde Poliskommissarie Nobel för att anmäla

boven hittas?

stölden.

HJULINSTÄLLNINGAR

Vem stal Fröken Scharlakans rubinhalsband och bytte

Professor Plommon: ..............14
Fru Påfågel: ...........................57
Fröken Scharlakan: ................75
Överste Senap: .......................37
Fru Vit: ..................................30
Pastor Grön: ...........................52
Doktor Swart: ........................31
Poliskommissarie Nobel: .......24

ut det mot en kopia, och var fanns tjuven?
HJULINSTÄLLNINGAR
Professor Plommon: ..............41
Fru Påfågel: ...........................34
Fröken Scharlakan: ................13
Överste Senap: .......................61
Fru Vit: ..................................71
Pastor Grön: ...........................84
Doktor Swart: ........................47
Poliskommissarie Nobel: .......53

Lösningen finns på sidan 35
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MYSTERIUM 45: KÄRLEKSBREVET

MYSTERIUM 46: VÄSKBYTAREN

SÖNDAG 2 AUGUSTI

MÅNDAG 3 AUGUSTI

Ännu en helg på kontoret och Viktor Åkerbäck höll

När Fru Påfågel var i staden och handlade en dag märkte

på att gå igenom posten som han inte hade hunnit

hon att hennes dyrbara handväska såg annorlunda ut.

öppna på fredagen. Ett visst brev föreföll – och doftade

När hon tittade i den verkade allt finnas på sin plats …

– annorlunda än de andra. Han öppnade det väldoftande

plånboken, glasögonen … men vänta! Hennes adressbok

brevet och började läsa den snirkliga texten. Den var

var borta! Och den här väskan var uppenbarligen en

fylld av smickrande och flirtiga kommentarer. Oj då,

annan och billigare variant!

han var visst beundrad av någon! Tyvärr var brevet inte

Vem kunde listigt ha bytt väska med henne och var

undertecknat. När han träffade Poliskommissarie Nobel

fanns skurken?

dagen därpå gav han honom brevet och frågade om han
HJULINSTÄLLNINGAR

kunde hitta avsändaren.

Professor Plommon: ..............38
Fru Påfågel: ...........................27
Fröken Scharlakan: ................19
Överste Senap: .......................11
Fru Vit: ..................................58
Pastor Grön: ...........................36
Doktor Swart: ........................47
Poliskommissarie Nobel: .......45

Vem skickade brevet och var fanns den
personen nu?
HJULINSTÄLLNINGAR
Professor Plommon: ..............56
Fru Påfågel: ...........................68
Fröken Scharlakan: ................64
Överste Senap: .......................93
Fru Vit: ..................................63
Pastor Grön: ...........................17
Doktor Swart: ........................59
Poliskommissarie Nobel: .......66

Lösningen finns på sidan 34

Lösningen finns på sidan 35
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MYSTERIUM 47:
DEN FÖRSVUNNA DAGBOKEN

MYSTERIUM 48: DEN STULNA TAVLAN

TISDAG 4 AUGUSTI

ONSDAG 5 AUGUSTI

Det var inte många saker i staden Halminge som

Under en tebjudning hos Doktor Swart på Swartwiks

väckte större nyfikenhet än den mystiska Patricia

Herrgård promenerade Professor Plommon runt i

Påfågels dagbok. I flera år hade den varit föremål för

salongen och beundrade den avlidne Herr Erik Swarts
ovärderliga konstsamling. Plötsligt stannade han till

misstankar, spekulationer och rent och skärt skvaller.

och stirrade på tavlan framför sig. ”John, den här

Alla hennes makar hade ju trots allt avlidit under

Gainsborough är en förfalskning!”, utropade han. ”Jag

mystiska omständigheter och hennes påstådda romanser

tror tyvärr att du har blivit blåst!”
med framstående personer var av högsta intresse för
En enda blick övertygade Doktor Swart om att Professor

skvallerpressen. Dessutom var det fortfarande okänt vad

Plommon hade rätt: Tavlan var signerad ”Thomas” i

som låg bakom den livslånga osämjan mellan henne och

stället för det klassiska ”Thos” – ett säkert tecken på att

hennes dotter, Josefin Scharlakan. Därför kom det inte

Gainsborough-tavlan var en förfalskning. Men Doktor

som någon överraskning att någon slug typ hade knyckt

Swart var ingen dumbom – han hade sett till att få tavlans
dagboken, man kunde vara säker på riktigt spännande

äkthet kontrollerad innan han köpte den av den något

läsning förstås. Polisen tillkallades snabbt.

skumme Prins Safir. Någon hade nyligen bytt ut originalet
mot en förfalskning!

Vem stal den smaskiga dagboken och var fanns boven?

Vem kunde ha tagit den ovärderliga tavlan och var

HJULINSTÄLLNINGAR

fanns tjuven?

Professor Plommon: ..............74
Fru Påfågel: ...........................49
Fröken Scharlakan: ................89
Överste Senap: .......................11
Fru Vit: ..................................80
Pastor Grön: ...........................60
Doktor Swart: ........................73
Poliskommissarie Nobel: .......72

HJULINSTÄLLNINGAR
Professor Plommon: ..............82
Fru Påfågel: ...........................39
Fröken Scharlakan: ................33
Överste Senap: .......................22
Fru Vit: ..................................71
Pastor Grön: ...........................67
Doktor Swart: ........................31
Poliskommissarie Nobel: .......87

Lösningen finns på sidan 34
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MYSTERIUM 49: ELAKT SKVALLER

MYSTERIUM 50: HÄMND LJUVA HÄMND

TORSDAG 6 AUGUSTI

FREDAG 7 AUGUSTI

När hon gick genom staden en dag råkade Jenny

Viktor Åkerbäck hade verkligen fått nog av Doktor

Åkerbäck höra delar av ett oroväckande samtal mellan

Swarts så kallade ”vänner”. Han hade aldrig träffat större
girigbukar och var uppriktigt trött på deras ständiga

två av Halminges finare damer. Det hon fick höra

förfrågningar. Han hade till och med börjat avböja deras

var förfärligt. En av damerna sa till den andra att Fru

telefonsamtal. Det enda han ville var att få lite tid till sig

Åkerbäcks make Viktor hade blivit stämd av ingen annan
än Doktor Swart!

själv, utan att bli störd av dem eller sin fru.
Ja ja. Innan han åkte skulle han bara ta en sista titt på

Vem spred ut den här sortens elakt skvaller och var

en ändring han hade gjort i Herr Erik Swarts stiftelse på

kunde sladdertackan hittas?

förmiddagen. Det här skulle underlätta hans liv en hel del
– och Doktor Swart skulle säkert godkänna det. Han skulle

HJULINSTÄLLNINGAR

tala med honom om det i morgon.

Professor Plommon: ..............69
Fru Påfågel: : .........................49
Fröken Scharlakan: ................23
Överste Senap: .......................93
Fru Vit: ..................................16
Pastor Grön: ...........................78
Doktor Swart: ........................12
Poliskommissarie Nobel: .......92

När Viktor bläddrade genom mappen kände han sig
plötsligt illa till mods. Den kändes lättare än några
timmar tidigare. Hans hjärta slog ett extra slag. Några
av sidorna saknades! Var han så utmattad att han hade
börjat slarva med arbetet också? Eller var någon annan
inblandad? Han fruktade det värsta tänkbara och ringde
till Poliskommissarie Nobel.

Lösningen finns på sidan 34

Vem stal dokumenten och var fanns boven nu?
HJULINSTÄLLNINGAR
Professor Plommon: ..............56
Fru Påfågel: ...........................43
Fröken Scharlakan: ................55
Överste Senap: .......................81
Fru Vit: ..................................30
Pastor Grön: ...........................84
Doktor Swart: ........................73
Poliskommissarie Nobel: .......77
Lösningen finns på sidan 34
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34
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 46: VÄSKBYTAREN
Skyldig: Prins Safir

LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 49: ELAKT SKVALLER
Skyldig: Fru Påfågel

Plats: Tivoli

Patricia Påfågel hade den tjockaste adressboken i stan. Hon
var väldigt noga med att skriva upp telefonnummer till alla
hon kände, eller hörde talas om, i fall att hon skulle behöva
kontakta dem av någon anledning. Prins Safir behövde få tag
i en skum typ i Frankrike, men ville inte väcka misstankar
genom att fråga runt. Han var säker på att Fru Påfågel hade
numret och hade köpt en liknande handväska och bytt ut
hennes på Swartwiks Herrgård kvällen före. Han tänkte
lämna tillbaka hennes adressbok när han hade hittat
telefonnumret, men hon gick med den nya väskan innan
han hann byta tillbaka.

Plats: Buss

Patricia Påfågels hämnd på Jenny Åkerbäck för att hon stal
dagboken var snabb och grym. Hon hade faktiskt hört ryktet
om att Doktor Swart stämt Åkerbäck, men var inte säker på
om det var sant. I vilket fall var hon väldigt arg över att Fru
Åkerbäck hade stulit en av hennes mest dyrbara ägodelar och
väldigt arg på Viktor Åkerbäck för att han inte ringde tillbaka
till henne. Hon beslutade sig för att slå två flugor i en smäll
och spred ut ryktet hos frissan, förvissad om att det skulle
sprida sig som en löpeld genom staden och vara väldigt genant
för dem båda två.
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 50:
HÄMND LJUVA HÄMND

LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 47:
DEN FÖRSVUNNA DAGBOKEN
Skyldig: Fru Åkerbäck

Skyldig: Fru Åkerbäck

Plats: Vagn

Fru Åkerbäck tog varenda chans hon kunde få att lägga näsan i
blöt och snoka runt bland Fru Påfågels ägodelar i förhoppning
om att hitta hennes dagbok. Ansträngningarna lönade sig till
slut när hon hittade den gömd i en hattask. Hon stack snabbt
med den, tog bussen och ställde in sig på en lång resa och god
läsning. Hon greps snart, men inte förrän hon hade fått veta att
Fru Påfågel hade utpressat Erik Swart för att hålla hans affärer
med en viss person hemliga. Och Denne “någon” var en person
som alla kände till väl!
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 48: DEN STULNA TAVLAN
Skyldig: Professor Plommon

Plats: Vagn

Jenny Åkerbäck hade fått stora skälvan. På sistone hade det
verkat som om hennes make var helt besatt av Erik Swarts
stiftelse. Hon hade aldrig sett honom så uppslukad och
lättirriterad. Och ovanpå allt ville han nu ta ut skilsmässa!
Det var sant att de inte hade kommit överens på flera år. Men
vad i hela världen skulle hon göra utan honom – och hans
pengar? Nästa handling utförde Jenny av ilska och hämnd.
Hon gick till sin makes kontor när hon visste att alla skulle
vara ute på lunch. Hon smög in på hans kontor, hittade några
papper som såg viktiga ut på hans skrivbord och stoppade dem
i handväskan. Hon skulle läsa dem senare, just nu var hon
nöjd med vetskapen om att de försvunna dokumenten skulle
innebära välförtjänt lidande och vånda för hennes make.

Plats: Vagn

Ögonvittnesskildringar kombinerade med bevismaterial pekade
mot ingen annan än Professor Plommon. Det var Peter som
bytte ut tavlorna på festen och som senare gömde den riktiga
tavlan på Prins Safirs galleri. Tyvärr glömde han i brådskan
att torka bort sina fingeravtryck från tavlans baksida. Genom
att ”upptäcka” förfalskningen under sitt besök på Swartwiks
Herrgård, hoppades han sätta dit Prins Safir och komma på
god fot med Doktor Swart – som snart skulle ärva massor av
pengar. Men den klantige och glömske Professor Plommon gav
bara detektiverna ännu ett snabblöst fall.
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35
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 40: PLÖTSLIG SJUKDOM

LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 43: RUBINSTÖLDEN

Professor Plommon och Doktor Swart hade varit ovänner
ända sedan Professor Plommon hade förfalskat en check för
att stjäla pengar från Doktor Swarts konto. När Professor
Plommon lovade att betala tillbaka pengarna till Doktor Swart
för att ställa allt tillrätta, drog Doktor Swart tillbaka anmälan.
Nu ville han ha sina pengar och Professor Plommon hade
redan gjort av med det mesta! I ren desperation tänkte han
på Fröken Scharlakans rubinhalsband. Professor Plommon lät
tillverka en kopia och tog det äkta halsbandet. I sin dårskap
trodde han inte att Fröken Scharlakan skulle se skillnad
på dem.

Pastor Grön kände lätt panik. Han var pank, som vanligt, och
hade för tillfället svårt att komma på bra sätt att bluffa folk på.
Visst hade Herr Swart försett honom med månadsunderhåll –
Pastor Grön hade avslöjat honom på bar gärning med olagliga
affärsmetoder och det gällde framför allt utpressningspengar.
Men en del av pengarna skickades till kyrkans konto och
Pastor Grön pressade Viktor Åkerbäck att skicka dem till
honom. Han var rädd för att detta skulle komma ut vid
middagsmötet på Swartwiks Herrgård, så för att senarelägga
det hade han doppat lite av Fru Vits älsklingschoklad i starkt
laxermedel. Hon skulle bara vara sjuk tillräckligt länge för att
middagen skulle ställas in.

Skyldig: Professor Plommon

Skyldig: Pastor Grön

Plats: Parad

Plats: Tivoli

LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 44: BLUFFLAPPARNA
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 41: INKRÄKTAREN
Skyldig: Herr Tvärvigg

Plats: Parad

Det gick inte att komma ifrån att Herr Tvärvigg blev allt
äldre och de mer krävande trädgårdssysslorna började fresta
på. Visst kunde han vattna, rensa ogräs, kratta och ansa.
Men gräva, dra, bära och plantera fick han ont i ryggen av.
Han hade anställt en pojke som kunde hjälpa till med de här
sysslorna, men höll det hemligt tills vidare. Han skämdes för
mycket för att berätta för Doktor Swart att han
började tackla av.
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 42: DEN VILDA RYTTAREN
Skyldig: Överste Senap

Skyldig: Fröken Persika

Plats: Vagn

Fröken Lena Persika hade fått nog av alla översittare i
Halminge. Visst hade de flesta varit trevliga mot henne när
hon flyttat hit från Amerika. Några av dem hade tagit henne i
beskydd. Men det hon egentligen ville ha var pengar – pengar
så att hon kunde avsluta den juridikutbildning hon blev
berövad när hennes far blev bankrutt. Alla människor verkade
ha gott om pengar här, men ändå var de alla för snåla för att
erbjuda henne något, trots alla antydningar! Hon skulle nog
allt ordna pengar från dem på annat sätt. Hon skrev lappar
som såg väldigt officiella ut med en falsk adress dit pengarna
skulle skickas. Sedan delade hon ut dem och väntade på att
”donationerna” skulle börja rulla in!

Plats: Vagn

Överste Senap fortsatte att göra stora framsteg med sina
memoarer, men han hade svårt att minnas vissa av sina
äventyr på hästryggen. Eftersom han inte hade ridit på ett
tag, längtade han efter att sitta i sadeln igen – kanske kunde
en rejäl galopp sätta fart på minnet? Överste Senap besökte
Swartwiks Herrgård men kunde varken hitta Doktor Swart
eller Herr Tvärvigg. Det gjorde väl inget om han lånade en
av hästarna, eller hur? Han tog ut Windsor på en timmes
ridtur och ställde sedan tillbaka honom i smyg precis före
kvällsutfodringen. Han försvann snabbt från platsen och tog
med sig en av Windsors skor för att bringa tur. Han behövde ju
faktiskt all tur som gick att få för att avsluta sina memoarer!

LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 45: KÄRLEKSBREVET
Skyldig: Fröken Scharlakan

Plats: Buss

Josefin Scharlakan hade redan skickat två brev till Viktor
Åkerbäck. I det första krävde hon en förklaring till varför
hennes mor fick underhåll från Herr Erik Swarts stiftelse,
i det andra bad hon också om underhåll. Som svar på båda
breven hade Herr Åkerbäcks sekreterare helt enkelt svarat att
detaljerna om stiftelsen var strikt konfidentiella. Det var dags
för en annan taktik. Viktor Åkerbäcks sekreterare skulle väl
inte vara så fräck att hon öppnade ett kärleksbrev! Hon skrev
ett smickrande brev utan avsändare, sprejade det med parfym
och planerade att skriva mer för att hålla Herr Åkerbäcks
intresse vid liv. Hon hade faktiskt hört att han skulle skiljas
från sin fru Jenny, så nu var han lovligt byte! När hon slutligen
avslöjade vem hon var skulle Viktor Åkerbäck redan sitta
hjälplöst fast på kroken – och berätta allt som hon ville veta!
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LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 33:
DEN FALSKA CHECKEN
Skyldig: Professor Plommon

LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 36:
DE UTBYTTA SKISSERNA

Plats: Tivoli

Skyldig: Herr Tvärvigg

År 1904 hade Doktor Swarts föräldrar försvunnit under
mystiska omständigheter på en resa till Egypten. Doktor
Swarts mor var syster till Erik Swart och Swart var helt besatt
av tanken på att ta reda på vad som hänt henne. Han anlitade
slutligen Professor Plommon för att leta efter ledtrådar i
mysteriet medan han var på en expedition i Egypten. Professor
Plommon upptäckte att Erik Swarts syster och hennes make
hade stött på en karta till en hemlig grav nära pyramiderna.
Han lyckades inte ta reda på hur de försvunnit men letade i
stället reda på kartan, som Erik Swart betalade bra för. Han
gömde sedan undan den på ett säkert ställe strax innan han
dog. Nu när Professor Plommon hade kartan, behövde han
pengar för att leta efter graven. Doktor Swart hade lovat
honom en check men började nu ångra sig – så Plommon
tänkte helt enkelt ut ett sätt att fixa det själv!
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 34:
FÖRFÖLJAREN I NATTEN
Skyldig: Pastor Grön

Plats: Buss

Plats: Buss

Jajamen, det var Herr Tvärvigg som slagit till igen! Han var
trött på att höra Herr Granit skryta om alla sina inflytelserika
bekanta och fantastiska ritningar. Därför ville Konrad hitta
ett sätt att skämma ut honom på. Nu hade han chansen:
Herr Granit var väldigt belåten över en ny kund, Greven av
Nyköping, och vände ut och in på sig själv för att imponera på
honom. Herr Tvärvigg skissade några egna fantastiska ritningar
och dyrkade sedan upp låset till Herr Granits dörr för att byta
ut skisserna.
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 37: GLÄDJEDÖDAREN
Skyldig: Fru Vit

Plats: Vagn

Doktor Swart hade nämnt till Fru Vit att Överste Senap och
Fru Påfågel skulle komma förbi och låna båten. Det gillade
hon inte. Hon tyckte om Överste Senap och ville inte att den
flirtiga Fru Påfågel skulle lägga sina krokar för honom. Fru Vit
var glädjedödaren som sprang ner till båthuset och gjorde hål i
båten i förhoppning om att skjuta deras planer i sank.

Pastor Grön misstänkte att Josefin Scharlakans 25-årsfest skulle
bli en lönsam tillställning för henne. Hon hade länge varit känd
för sin falskhet och girighet och Pastor Grön visste att hon
lindade en rik änkling runt fingret för att få vad hon ville – ett
rubinhalsband. Pastor Grön kunde sätta en bra slant på att det
skulle bli i kväll. Han hoppades få se hennes present och sedan
följa efter henne hem och ta reda på var hon lade smycket, så
att han kunde stjäla det och betala en spelskuld som förfallit
till betalning för väldigt länge sedan.
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 35:
DEN STULNA PISTOLEN
Skyldig: Fröken Scharlakan

LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 38:
GRAVENS HEMLIGHETER
Skyldig: Prins Safir

Plats: Buss

Prins Safir hade fått höra talas om Professor Plommons resa
till graven och ville också följa med. Professor Plommon visste
förstås inte ett dugg om den hemliga graven – men det han inte
kände till hade han heller inte ont av – för närvarande. Prins
Safir räknade ut att om han kunde väcka Professor Plommons
nyfikenhet, kunde han också få ta del av äventyret och skatten.
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 39:
DEN STULNA TENNISRACKETEN

Plats: Vagn

Fröken Scharlakan förberedde sig inför en provspelning på
ännu en teateruppsättning i West End, en amerikansk western
där hon skulle spela Annie Oakley. Rollen krävde att hon
kunde hantera en pistol, men Fröken Scharlakan hade inte stor
erfarenhet av vapen. I stället för att skämma ut sig genom att
be Överste Senap om hjälp, hade hon ”lånat” hans pistol för att
ta några privatlektioner på egen hand.

Skyldig: Fru Påfågel

Plats: Tivoli

För att locka till sig uppmärksamhet från en underbar änkling
som hon träffat på klubben, hade Fru Påfågel tagit privata
tennislektioner flera gånger i veckan. Hon visste att Professor
Plommon hade en flott racket som han sällan använde, så hon
hade ”lånat” den utan att fråga. Efter flera veckors lektioner
hoppades hon att hennes spel på plan skulle dra mannens
blickar till sig. Tyvärr hade hon hittills bara lyckats locka till
sig tennisarmbåge och flera stenar i skon.
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LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 28: SPÖKSLOTTET
Skyldig: Herr Granit

Plats: Buss

Herr Granit hade hört talas om Doktor Swarts karta till en
gömd grav och eftersom han visste att Professor Plommon
planerade en resa till Egypten ville han också vara med
på skattjakten. Han tillverkade själv kartor under andra
världskriget, så Herr Granit var säker på att han kunde vara
till hjälp. Men när han erbjöd Professor Plommon sina tjänster
mot en viss procent av skatten, tackade Professor Plommon
nej. Herr Granit var frustrerad och beredd att prova allt. Han
smög sig in i slottet sent på natten och talade med spöklika
viskningar utanför Professor Plommons sovrumsdörr för att
försöka skrämma honom till att ändra sig.
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 29:
DEN FÖRSVUNNA MEDALJEN
Skyldig: Överste Senap

Plats: Parad

Överste Senap var väldigt ivrig att få besöka Prins Safirs
utställning. Han hade en egen samling med militära medaljer
– inte medaljer som han hade köpt, stulit eller bytt till sig,
utan medaljer som han faktiskt hade förtjänat under sina år
i det militära. En av medaljerna hade stulits ett år tidigare
och Överste Senap misstänkte skarpt Prins Safir, även om
han aldrig skulle kunna bevisa det. Skulle prinsen var
tillräckligt arrogant (eller dumdristig) för att ta med medaljen
på utställningen? Svaret var ja! Överste Senap fick syn på den
försvunna medaljen där den hängde bland de andra i Prins
Safirs samling. Han tog helt fräckt loss medaljen, satte fast den
på slaget och gick därifrån. Ingen såg något – det trodde han i
alla fall.

LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 30:
DET FÖRSVUNNA MANUSKRIPTET
Skyldig: Herr Tvärvigg

Plats: Vagn

Överste Senap borde ha insett att Herr Tvärvigg var tjuven.
Han hade trots allt jagat översten hela sommaren för att få
sin andel av Herr Swarts månadsunderhåll, som Överste
Senap hade behållit för sig själv. Vad låg bakom Herr
Tvärviggs agerande? Det var helt enkelt utpressning. När
Konrad Tvärvigg var ung lydde han under Överste Senaps
befäl vid Halminge regemente. En kväll sköt Överste Senap
en värnpliktig under en hetsig diskussion. Om det inte hade
varit för den snabbtänkte Konrad, hade Översten blivit dömd
för mord. Konrad Tvärvigg gav första hjälpen till mannen
och hjälpte sedan översten genom att vittna om att pistolen
avlossats av misstag. Efter kriget krävde Konrad Tvärvigg
betalning för sin tystnad och hade fått pengar varje månad
sedan dess – tills helt nyligen. Det stulna manuskriptet var
bara en liten påminnelse om att de två männen hade en
överenskommelse och att översten inte skulle ta för lätt
på den.
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 31:
MYSTISKA VARNINGAR
Skyldig: Överste Senap

Plats: Tivoli

Överste Senap hade alltid misstänkt att Pastor Grön var en
lömsk typ. Han hade hört rykten om hans lurendrejerier i
Amerika och efter den senaste incidenten med kollekten,
bestämde han sig för att göra lite efterforskningar hos vänner
i landet. Det visade sig också att ”pastorn” inte alls var någon
pastor! Han hade gripits flera gånger i Amerika för mutbrott
och förskingring och hade flytt till England för att slippa
fängelse! Överste Senap var rädd för den publicitet han skulle
få om han trädde fram med informationen, men han brydde
sig tillräckligt mycket om sina vänner i Halminge för att
försöka varna dem anonymt.
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 32:
DEN MISSLYCKADE MIDDAGEN
Skyldig: Fru Åkerbäck

Plats: Buss

Det var tydligen så att stadens största skvallerkärring, Fru
Åkerbäck, hade fått sällsynta problem med att hitta smaskiga
ämnen att skvallra om. Hon gissade att det skulle bli fart på
skvallret om hon placerade vissa gäster på grälavstånd från
varandra. Och visst hade hon rätt!

Originator: SH

Approval: CONF
080642404106

42404i06.indd 38

Aa

ROD: 08.11

File Name: 42404i06.indd

PARKER / Cluedo Mysteries

Rules (SE)

7/8/06 11:21:26

38
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 22:
BREVBÄRARE MED BEKYMMER
Skyldig: Fröken Persika

LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 25:
FÖRFÄRLIGA SMÅ HEMLIGHETER

Plats: Vagn

Skyldig: Fru Vit

Fröken Lena Persika hade haft en rik och lycklig barndom i
södra England ända tills hennes far förlorade sin förmögenhet.
Lena tvingades avbryta sina juridikstudier och ta anställning
och när hennes fästman rymde med hennes bästa vän blev
det sista droppen. Hon flydde till London för att bo hos sin
mor och började snart skicka hemska brev till sin före detta
fästman och bästa vän. Nu hämnades de med ett eget brev
där de hotade att stämma henne. Och enligt hennes före detta
fästman skulle brevet komma till hennes kontor i dag! Lena
försökte desperat att gömma sig i buskagen vid Professor
Plommons slott, som låg nära hennes kontor. När brevbäraren
kom rotade hon genom postväskan och försvann snabbt på
hans cykel. Det enda hon ville var att undvika att skämma ut
sig genom att brevet kom till hennes arbete.
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 23: ÖRTKALABALIKEN
Skyldig: Fröken Scharlakan

Plats: Buss

LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 24: SLOTTSSTÖLDEN
Skyldig: Prins Safir

Plats: Parad

Breven kom från Fru Vit. Hon arbetade som kock och husa
på Swartwiks Herrgård och hade sett hur andra ljög för och
ställde in sig hos hennes chef Doktor Swart. Det fick det
verkligen att vända sig i magen på henne. Hon väntade sig
– nej krävde faktiskt – en rejäl pension från Doktor Swart
och hon ville inte att de här lurendrejarna gjorde slut på
penningarna. Hon grävde fram (och fantiserade ihop) de
”förfärliga små hemligheterna” för att kasta misstankar på
dem. Hon inkluderade till och med sig själv för att inte bli
avslöjad. Tyvärr hade hon gått till Doktor Swarts och Viktor
Åkerbäcks brevlådor lite väl många gånger.
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 26:
EN RIKTIG KALLDUSCH
Skyldig: Herr Granit

Kvällen när Fröken Scharlakan skulle provspela för den senaste
West End-pjäsen fick hon röda och glansiga utslag över hela
ansiktet. Först fick hon panik, men sedan ringde hon till Fru
Kråm. Hon borde väl ha någonting som snabbt kunde få bort
utslagen. När ingen svarade fick hon panik igen och sprang
till örtbutiken. Den var stängd, men hon lyckades öppna ett
litet fönster på baksidan och klättra in genom öppningen.
Hon rotade genom butiken på jakt efter ett botemedel och
gjorde bara saken värre. När hon hörde Fru Kråm komma
sprang hon ut. Hon greps på en buss strax efteråt, med sitt
scharlakansröda ansikte dolt bakom en scarf.

Plats: Tivoli

Överste Senap borde ha vetat att Herr Granit låg bakom
det hela. Ända sedan de två hade arbetat tillsammans som
kartexperter inom militärens underrättelseavdelning hade
Herr Granit och Överste Senap haft ett speciellt förhållande.
De älskade att spela varandra spratt och de hade hållit på
med detta i åratal. Herr Granit var väl insatt i Överste Senaps
vardagsrutiner och väntade i buskarna tills översten kom runt
hörnet och gav honom sedan en riktig kalldusch!
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 27:
DEN FÖRGIFTADE PRINSEN
Skyldig: Fru Vit

Plats: Parad

Prinsens misstankar stämde inte den här gången. Han
blev bara ett oavsiktligt offer för en av Fru Vits speciella
kulinariska hopkok. Hon hade tagit med sig ostbollar till
festen och när hon höll på att värma dem fick hon syn på en
skål med jordnötter på Överste Senaps köksbord. Hon var
alltid pigg på att prova något nytt, så hon tillsatte några i hors
d’oevren innan hon satte dem i ugnen. När hon serverade
jordnötsbollarna visste inte prinsen att de innehöll en hemlig
ingrediens och hon visste inte att han var allergisk mot nötter!

Plats: Tivoli

Prins Safir hade lagt märke till artefakten vid ett tidigare
besök. Den såg bekant ut, så han gjorde lite efterforskningar.
Det visade sig att han hade sett den i en tidskrift, och att den
stulits från zulufolket under Boerkriget. De skulle betala en
ansenlig summa för att få den tillbaka och inte ställa några
frågor. Prinsen lät tillverka en kopia och mixtrade sedan med
ljuset när han kom till festen. När det blev mörkt bytte han ut
dem. Tyvärr hade några av gästerna sett honom i närheten av
proppskåpet tidigare samma kväll.
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LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 17: EN RIKTIG SOPPA
Skyldig: Fru Kråm

Plats: Buss

Anledningen till att Fru Kråms make, Herr Leonard Kråm,
gått bort hade alltid varit höljd i dimma. Det stod helt klart
att den elegante upptäcktsresanden och botanikern hade varit
kärnfrisk när han gav sig av till Nya Guinea. Fru Kråm och
hennes make hade grälat bittert om resan – han hade krävt att
hon skulle följa med honom och hon hade vägrat. Det gick bra
för örtbutiken och hon ville inte överge den för att kuska runt
i något vildmarksland med honom. När han sedan oförklarligt
blev sjuk och avled, höjdes ett och annat ögonbryn. När Fru
Åkerbäck berättade för Fru Kråm att folk hade börjat prata om
hela affären, var hon tvungen att få veta vem som visste vad.
Hon kokade därför ihop Törnäpple – ett sanningsserum – och
hällde det i Fru Vits soppa för att kunna fråga ut gästerna på
Swartwiks Herrgård när de blev förtrollade.
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 18: VANDALSKANDALEN
Skyldig: Överste Senap

Plats: Buss

Precis när Överste Senap svängde in på uppfarten till
Swartwiks Herrgård, fick han syn på Pastor Grön därinne.
Typiskt! Slagen på mållinjen av den där sluge, girige och
lögnaktige humbugen! Överste Senap skulle precis be
Doktor Swart om ett litet lån så att han klarade sig fram
till nästa utbetalning från förläggaren. Men efter att blivit
ansatt av pastorn var det inte så troligt att Doktor Swart
hade givarbyxorna på. Överste Senap tänkte snabbt. Han
var tvungen att fixa en avledningsmanöver för att bli av med
Pastor Grön och bana väg för sig själv! Överste Senap gömde
sin bil i slutet av den långa uppfarten och tog sedan ett gevär
från bagageutrymmet. Han smög fram till Pastor Gröns bil och
svingade geväret mot förardörren. Sedan försvann han snabbt
tillbaka till sin bil och flydde. Tyvärr sågs han på brottsplatsen
och greps morgonen därpå.
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 19: DET FÖRGIFTADE TEET
Skyldig: Fru Kråm

Plats: Parad

och hon började bli desperat. För att mjuka upp honom och
göra honom mer tillmötesgående hade Fru Kråm smugit i en
särskild ört i burken med teblad kvällen före. Hon visste att
han alltid drack en kopp te på eftermiddagen och tänkte därför
besöka honom just då för att låta sin charm föra henne hela
vägen till hans bankkonto. Tyvärr hann Fru Vit smaka på teet
innan det kunde utföra underverk med hennes chef.
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 20:
DEN FÖRSVUNNA HÄCKSAXEN
Skyldig: Fru Kråm

Plats: Tivoli

Fru Kråm struntade blankt i vad Herr Granit och Konrad
Tvärvigg bråkade om – hon ville bara inte att hennes affärer
skulle bli lidande. Efter att hennes örtträdgård hade blivit
förstörd några veckor tidigare, hade Doktor Swart avbeställt
en stor order. Han sa att han ville undvika mer besvär, men
hon visste att det var Konrad Tvärvigg som låg bakom det.
Om han inte tänkte plantera hennes örter, skulle han minsann
inte få plantera något annat heller! Det var hon som smög
in i hans skjul för att skapa oreda och stjäla hans älskade
trädgårdsverktyg.
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 21:
DEN MISSTÄNKTA ÖVERSVÄMNINGEN
Skyldig: Herr Granit

Plats: Vagn

Herr Granit hade blivit väldigt fäst vid Lena Persika. Han
tyckte om att prata med henne och såg alltid fram emot
att få träffa henne på stadens sociala tillställningar. Så när
Herr Granit fick höra att Professor Plommon skulle ordna
ett möte med sina studenter, blev han inte alls glad. Hon
skulle säkert försvinna med sina nyfunna vänner och lämna
honom ensam och övergiven. Kunde inte det här vänta tills
trädgårdsfestsäsongen var över, när han inte skulle sakna
henne så mycket? För att vinna tid bestämde han sig för att
sätta en käpp i hjulet för Professor Plommons planer genom
att orsaka en nödsituation som tvingade honom att ställa in
det hela.

Fru Kråm hade haft ett fantastiskt år. Hon hade flyttat sin
framgångsrika örtbutik till en större lokal och kundkretsen
växte så att det knakade. Men Fru Kråm ville ha ännu mer. Det
var dags för henne att bilda ett eget bolag, med egna produkter.
Hon kunde redan se sitt namn framför sig på etiketterna!
Men efter att ha frågat den ena välbeställda kunden efter den
andra om ekonomisk hjälp, hade hon fortfarande inte lyckats
hitta någon finansiär. Doktor Swart var hennes sista hopp
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LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 12:
FRÖKEN SCHARLAKANS BREV
Skyldig: Pastor Grön

LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 14:
SNUVAD PÅ RABATTEN
Skyldig: Fru Påfågel

Plats: Buss

Pastor Grön behövde pengar som vanligt och var inte så
petig med varifrån de kom. Han hade smugit in i Fröken
Scharlakans rum och tagit brevet för att se om det fanns
något i det att göra pengar på. Men inte ens han hade räknat
med vad det skulle stå där. Brevet var adresserat till Viktor
Åkerbäck, advokat till den avlidne Herr Erik Swart. I brevet
stod det att Fröken Scharlakan hade upptäckt att hennes mor,
Fru Påfågel, fick ett ansenligt underhåll från den avlidne Herr
Erik Swarts tillgångar. Fröken Scharlakan krävde att få veta hur
stort underhållet var och varför det betalades ut. Brevet slutade
mitt i en mening: ”Jag går till Poliskommissarie Nobel om så
behövs...”. Men Pastor Grön hade inte tid att fundera över vad
det här betydde innan han greps och brevet lämnades tillbaka
till den rasande Fröken Scharlakan. Hon hotade med hämnd av
värsta slag om han någonsin avslöjade dess innehåll.
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 13:
DEN MYSTISKE TRÄDGÅRDSMÄSTAREN
Skyldig: Herr Granit

Plats: Tivoli

Aaaa-tttjjoooooo! Patricia Påfågels allergier hade fått nog av
alla ogräsliknande växter i Konrad Tvärviggs trädgård till slut.
De gjorde henne helt förtvivlad och hon hade bönat och bett
Doktor Swart att byta ut dem mot en mindre besvärande art,
för hennes skull. Men hittills hade han inte gjort ett skvatt och
hon ville och kunde bara inte snörvla och nysa sig genom ännu
en av hans trädgårdsfester! Kvällen före festen, när Konrad
Tvärvigg hade gått och lagt sig, gick hon genom trädgården
med en näsduk över näsan och slet upp varenda en av de
irriterande blommorna.
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 15:
DEN FÖRSVUNNA TIARAN
Skyldig: Fröken Scharlakan

Plats: Vagn

Osämjan mellan Josefin Scharlakan och hennes mor nådde
nya höjder när Fru Påfågel berättade för sin dotter att hon
inte var tillräckligt bra för att få rollen som vacker madam i
den nya West End-pjäsen. Så medan hennes mor var ute på
shoppingrunda knyckte Fröken Scharlakan tiaran och all ära
den förde med sig. Hon hittades i närheten av blomstervagnen,
där hon stod med tiaran på sig och låtsades vara en prinsessa.
”Snälla nån, Mor, jag lånade bara den”, sa hon till Fru
Påfågel och himlade teatraliskt med ögonen. ”Måste du alltid
överreagera?”

Plats: Parad

Vid 16 års ålder hade den konstnärligt lagde Herr Granit fått
i uppdrag att utforma växthuset i den södra trädgården åt
Herr Erik Swart. Det var hans första riktiga projekt och han
brukade alltid stanna till för att beundra växthuset under
sina besök till Swartwiks Herrgård. När han fick syn på den
nya örtträdgården på Doktor Swarts födelsedagsfest, blev den
lättretade Herr Granit helt vansinnig. Hur kunde den korkade
trädgårdsmästaren ha förstört utsikten med den här märkliga
och illaluktande växtligheten? Herr Granit tog saken i egna
händer redan samma natt och tog bort de hemska blommorna
och ersatte dem med blomster som passade hans växthus
bättre – väldoftande rosor. Men hans nattliga förehavanden
hade iakttagits av några övernattande gäster på Swartwiks
Herrgård.

LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 16: FLASKPOSTEN
Skyldig: Herr Tvärvigg

Plats: Parad

I den pågående osämjan med konkurrenten Herr Granit
bestämde sig Konrad Tvärvigg för att ge igen för den senaste
trädgårdsincidenten. Trädgårdsmästaren hade snokat reda på
lite om Herr Granits något skumma förflutna och upptäckt
att hans vredesutbrott fått honom relegerad från Kungliga
konstakademien. Konrad tog det här gyllene tillfället i akt att
klämma Herr Granit på lite stålar. Tyvärr hade Herr Granit
ingen lust att betala någon för att hålla tyst om hans förflutna.
Han var så stöddig att han räknade det som en del av sin
charm!
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LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 6: DEN OHELIGA KUPPEN
Plats: Tivoli

LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 9: KATTKIDNAPPNINGEN

Fru Åkerbäck var väldigt förtjust i katter och hade alltid
fascinerats av just det här exemplaret. Katten var född med
vikta öron, en naturlig genetisk mutation som kunde lägga
grunden till en spännande och lukrativ ny ras med lite möda
och omsorg. Fru Åkerbäck var trött på att vara ekonomiskt
beroende av sin man, Viktor Åkerbäck, och letade efter en
ny inkomstkälla. Det var hon som kidnappade katten och
hoppades sätta i gång med kattuppfödning.

Tjuven var ingen annan än Pastor Grön själv! Han visste att
helgdagen skulle locka fler besökare än vanligt och räknade
därför med mer pengar än vanligt i kollekthåven – och han
hade rätt! Pastor Grön lade girigt beslag på gåvorna – hans
spelskulder och dåliga investeringar hade ju faktiskt gjort
honom till en av de fattigaste i församlingen! Men en av
detektiverna hade en misstanke som visade sig vara helt
riktig och Pastor Gröns oförtjänta förmögenhet återfanns i en
skrivbordslåda. ”Oj då, så tokigt av mig!”, frustade Pastor Grön
när han konfronterades med bevisen. ”Jag glömde helt enkelt
att jag redan hade tagit hand om pengarna! Min kära detektiv,
jag ber så hemskt mycket om ursäkt!”

Skyldig: Fru Åkerbäck

Skyldig: Pastor Grön

Plats: Vagn

Plats: Vagn

LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 10:
DET OSÄKRA KASSASKÅPET
Skyldig: Fröken Persika

LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 7:
DEN FÖRSVUNNA VASEN
Skyldig: Fru Påfågel

Det var den ständigt luspanka men ack så uppfinningsrika
Patricia Påfågel som själv låg bakom bedrägeriet. Hon hade
gått grundligt tillväga och låtit tillverka en kopia av vasen,
sålt originalet för en ansenlig summa, iscensatt inbrottet och
sedan ringt till försäkringsbolaget i hopp om att få ännu mer.
För att göra det hela ännu värre hade Fru Påfågel betalat alla
inblandade för att hålla tyst om saken, inklusive sin dotter
Fröken Scharlakan, som kom på henne mitt i bluffen och
lovade att leda detektiverna i en annan riktning.

Plats: Tivoli

Det visade sig att boven var den frågvisa Fröken Lena Persika.
Hon hade inte bott så länge i Halminge och arbetade som
sekreterare på advokatbyrån Mattsson & Sonesson. Där
hade hon hört intressanta rykten om Herr Swarts mystiska
testamente. Hon ville alltid gå till botten med saker och ting
och kunde faktiskt inte hålla fingrarna borta. Hon bröt sig
in på Viktor Åkerbäcks kontor en lördagskväll och hoppades
kunna ta en smygtitt på testamentet och stilla nyfikenheten.
Hon försökte få upp kassaskåpet i en timme, men blev sedan
orolig för att hon kanske skulle bli upptäckt. Hon gick därifrån
och bestämde att hon skulle återvända en annan gång – kanske
med blåslampa.
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 11:
UTPRESSNINGSKARTAN

LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 8:
DEN SPÖKLIKA SEANSEN
Skyldig: Fru Kråm

Skyldig: Fru Vit

Plats: Buss

När Fru Kråm fick höra talas om Jenny Åkerbäcks kommande
seans blev hon rasande över att hon inte var bjuden. Var det
trots allt inte så att hon, Fru Kråm, var känd som något av en
expert på det övernaturliga? Hur vågade den där mallgrodan
utelämna henne? Fru Kråm svor att hämnas och tänkte ut
en plan för att förstöra seansen och se till att Fru Åkerbäck
själv hamnade i centrum för stadens skvaller, som hon var så
förtjust i.

Plats: Parad

Det enda Fru Vit ville ha var vad hon förtjänade. Efter flera
decennier som hängiven husa hos Herr Swart och hans
systerson Doktor Swart, hade hon knappt pengar så att det
räckte till pensioneringen. När hon hittade en konstig nyckel
medan hon städade vinden, provade hon vartenda nyckelhål
i hela Herrgården innan hon slutligen upptäckte att den gick
till en gömd kista i källaren. I kistan låg en gammal karta av
Egypten och ett ”X” visade den plats där en skatt tydligen
låg begravd. Hon mindes flera framviskade samtal mellan
Doktor Swart och Professor Plommon om förekomsten av
en sådan karta, skrev utpressningslappen och hoppades att
det skulle ge resultat. När detektiverna frågade ut Fru Vit,
erkände hon och förklarade sina motiv. Doktor Swart vägrade
att göra polisanmälan och lät faktiskt Fru Vit behålla halva
lösensumman som ett bidrag till hennes pensionspengar.
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LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 1: AVSKEDSSKOTTET
Skyldig: Prins Safir

LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 4: LÖPSEDELSANGREPPET
Skyldig: Fröken Persika

Plats: Buss

Berättelserna om hans äventyr inom vapenhandeln hade lett
Prins Safirs tankar till en samling han hade sålt många år
tidigare till Doktor Swarts morbror, flera avlidne Herr Erik
Swart. När festen höll på att ta slut gick han in i arbetsrummet
för att beundra samlingen med gamla och sällsynta vapen.
När han tittade på en antik pistol fick en felaktig mekanism
den laddade pistolen att plötsligt gå av. Prins Safir ville
inte skämma ut sig på sin egen fest och flydde därför från
Herrgården. Han hittades dock snart och hade fortfarande
krutrester på fingrarna.
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 2:
FANTOMEN PÅ TEATERN
Skyldig: Professor Plommon

Plats: Vagn

Hämnd … det var det enda Fröken Lena Persika hade fantiserat
om sedan den olycksaliga händelsen i London förra året. Lenas
mor, en ansedd brittisk skådespelerska, hade fått en fantastisk
roll i en ny teatersuccé. Tyvärr fick hon en kuliss över sig
kvällen före premiären och skadade sig så att hon inte längre
kunde komma ihåg sina repliker. Reserven som kallades in
var ingen annan än Fröken Scharlakan! Lena hade misstänkt
att Josefin låg bakom hela händelsen. Som hämnd grävde
hon fram allt skumt hon kunde hitta om Fröken Scharlakans
allt annat än stjärnbeströdda tid på hennes skola och matade
de hungriga journalistgamarna på skvallerpressen med
informationen.
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 5: DEN LÅNADE BOKEN

Plats: Tivoli

Professor Plommon var arg på Fru Påfågel. Hur vågade hon
fjäska för exakt samma människor som han uppvaktade för att
samla in pengar till sina fortsatta arkeologiska utgrävningar i
Egypten? Hans fars gamla vän, Herr Erik Swart, hade bildat
en stiftelse för att täcka omkostnaderna under Professor
Plommons expeditioner. Men nu när Doktor Swart snart
skulle ärva Herr Swarts egendomar misstänkte Peter att
pengarna skulle sina. Han behövde verkligen nya välgörare
och då dök Fru Påfågel upp och grävde i samma skattkista!
Professor Plommon hade klätt ut sig till elektriker och mixtrat
med ljuskronan i förhoppning om att den skulle lossna
och orsaka sådan uppståndelse att man tvingades ställa in
insamlingskvällen.
LÖSNINGEN PÅ MYSTERIUM 3:
OLYCKANS HJUL
Skyldig: Fröken Scharlakan

Skyldig: Professor Plommon

Plats: Parad

Den försvunna boken avslöjade en av Professor Plommons
bäst bevarade hemligheter: Anledningen till att han försvann
så hastigt från British Museum föregående år. Intendenten
hade upptäckt att Professor Plommons uppsats om det antika
Egyptens dynastier var ett plagiat och Peter fick omedelbart
sparken. Det längsta av de stulna textavsnitten (tre hela
kapitel) fanns i just den bok som Överste Senap hade lånat!
Eftersom Överste Senap hade läst Professor Plommons uppsats
borde det ha gått upp ett ljus hos honom när han läste kapitlen
i låneboken, så när Professor Plommon såg Överste Senap
lämna biblioteket med boken fick han panik. Senare, när
Överste Senap kopplade av på klubben, smög sig Professor
Plommon in i hans hus och tog det avslöjande verket för att
bevara sin hemlighet.

Plats: Parad

Överste Senap hade alltid varit något av en fadersgestalt för
Josefin Scharlakan. Men hennes far och två styvfäder hade
avlidit under mystiska omständigheter och hon hade aldrig
kommit överens med sin mor, Fru Påfågel. Fröken Scharlakan
var vidskeplig nog att ana, ja faktiskt misstänka, att om
Överste Senap någonsin skulle gifta sig med hennes mor,
väntade samma öde! Hon svor att kväva romansen i dess linda
och smög in på Överste Senaps tomt natten före för att skära
upp däcken på hans sportbil.
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