Sten Falk och det mystiska tecknet
Det var sent på kvällen som privatdetektiv Falk blev kallad till brottsplatsen. Direktör Pluring
på sedeltryckeriet hade ringt honom. Nu stod de och studerade en av hans medarbetare på
tryckeriet som hade blivit tokig av skräck och klättrat upp
på en bjälke i den stora lokalen. Där satt han och kvittrade
som en fågel.
– Ett typiskt fall av överslag, sa Falk. Han blev så rädd för
boven att han fick pippi. Nu kan han inte berätta vad som
hänt.
En tjuv hade trängt sig in och stulit buntar med nytryckta
sedlar innan han försvunnit igen. Men först hade han
skrämt mannen som jobbade över från vettet.
– Det verkar som han försökt lämna ett meddelande innan
han blev så där, sa Pluring. På en papperslapp finns något
nedklottrat i hast, med en spritpenna. Det kanske är en
ledtråd?
Det verkade stämma. Innan någon tagit nyckeln till
kassaskåpet med nytryckta sedlar från ”fågelmannen”, hade
han hunnit rita något i en hast.
– Hmm ... sa Falk, och tittade på den avrivna lappen med
sitt stora förstoringsglas. Sedan kände han noga på
papperskvalitén och
luktade på lappen.
– Hmm … en fin bit
äkta sedelpapper, sa Falk lite imponerad. Egentligen mer
tyg än papper, består till 70 % av linne för hållbarhetens
skull. Men det spelar inte någon roll i detta fall. Det är
tecknet som är intressant … Jag har redan tre misstänkta
förövare och detta spår leder otvivelaktigt till en av dem.
Teckningen på lappen såg väldigt förenklad ut. Vad kunde det föreställa? Kan du som Sten
Falk hitta ett samband mellan det och ett av namnen på de misstänkta? Detta är namnen:
Valutasmugglaren Arnold Pank
Kassaskåpssprängaren Basker-Ville
Sedelförfalskaren Egon Bluff
Lösning
– Man kan så klart inte vara helt säker, sa Falk till direktör Pluring. Men nog liknar tecknet en
basker, alltså en sådan där liten hatt utan brätten, från Baskien. Det kan möjligen vara ett
tillplattat äpple. Men det ger ju ingen bra ledtråd … Basker-Ville är ju en rätt otäck typ, en
stor buffel, och blir man överraskad av honom med ett vapen i hand kan man ju säkert få
dårpippi. I samma stund hördes ett kraxande uppifrån taket, följt av en glad liten drill.
– Jag är säker på att vi kan hitta Basker-Ville på krogen Nappflaskan i de skumma
hamnkvarteren, Sa Falk. Med en stor väska nytryckta sedlar som han köper kalasmust för.

