
   
 

   
 

Murha Hangossa: 1 
Yksi pimeä yö, Andrew Calson, kuuluisa näyttelijä, oli lomalla suomessa 

jälkeen  hän oli saanut kirje joka käski hänet tulemaan Hankoon. Andrew rakasti 
hangon kauniita taloja ja hän pitää hänen hienoimmat veneet itäsatamassa, 
Andrewn usko että se on kaunein satama hän on nähnyt. Kirje oli hänen 
suomalaiselta sedältään. Hän meni hänen mökin sisälle ja otti lasin vettä. Siten 
Andrew ei voinut hengittää. Hän kaatui lattialle. Joku astui sisään. Andrew koitti 
huutaa apua mutta hän ei jaksanut. Andrew ei voinut tehdä mitään kun hän 
makasi lattialla. Siten kuului kolme pysyn laukaisua mutta niiden jälkeen 
hiljaisuus. 

 

Myöhemmin yöllä tuli hänen mökin naapureita katsomaan mitä tapahtui. 
He löysivät Andrew Calson kuollut. Kun salapoliisi Pekka kuuli tästä hän meni 
suoraan Helsingistä rikospaikalle. Patologi Kari on myös Helsingistä kuten moni 
muu salapoliisi siellä. Pekka kysyi kysymyksiä niiltä naapureilta jotka löysivät 
Andrew. Niiden nimet olivat Marko ja Isabelle. Isabelle on Markon vaimo 
englannista ja hän ei osaa suomea. Pekka kysyi milloin ne löysivät hänet ja jos he 
oli puhunut hänen kansa ennen. "Minä ja Isabelle herättiin pysyn laukaisuun 
varmaan kello... yksi yöllä. Me emme saatu aikaa puhua hänen kansa mutta me 
nähtiin hänen Rolls Royce ja hänen henkivartija. Koita olla nopea tällä 
tutkimuksella, kohta on hangon Regatta”, sanoi Marko. Pekka sai puhellun Karilta 
että hän oli tehnyt ruumiinavaus ja että hän tiesi miten Andrew kuoli. Pekka lähti 
ajamaan hänen vähän vanhempi Volvolla takasin Helsinkiin puhumaan Karille. Hän 
ei välitä sähköautoista, siksi hän ei ole ostanut uuta autoa. 

 

“Kiitos että tulit. Löysin jotain mielenkiintoista”, Kari sanoi. "Murha-ase on 
pyssy joka on jotain sata vuotta vanha. Ja se on miksi minä otin tämä ruumis 
esille. Sinä olet varmaan kuulut siitä museo ryöstöstä joka oli pari viikkoa siten. 
Tämä mies oli vartija museossa ja hän oli tapettu samalla aseella.” Pekka ei ensin 
uskonut sitä. Miten he edes saivat panoksia siihen? “Mutta mulla on hyviä uutisia: 
Andrew oli myrkytetty” Pekka ei ymmärtänyt. “Ja miksi se on hyvä asia että hän 



   
 

   
 

oli myrkytetty?”, kysyi Pekka. “Hänen vesi oli myrkytetty. Mitä se teet tällä? Mene 
puhumaan hänen tarjoilijalle”, sanoi Kari.  

 

Justiin ennen Pekka oli lähtenyt Helsingistä, hän näki Andrewn tarjoilijan 
auto ajamassa lentokentälle. Pekka kääntyi ja seurasi hänen suomalainen 
tarjoilija, Nikko, Vantaalle. Pekka ei halunnut pelottaa Nikko, siksi hän ei käyttänyt 
poliisin sireeni. Nikko käveli lentokentän sisälle ja vastaa siten hyppäsi Pekka 
hänen päälle. Andrewn tarjoilijalla oli matkalaukku missä oli papereita jotka näytti 
että hän oli varannut yksityiskone. Pekka kysyi työntekijältä siitä koneesta ja 
työntekijä sanoi että joku muu oli varannut kone myös. Mutta se oli liian myöhä. 
Lentokone oli jo ilmassa ja matkalla Tukholmaan. Toivottavasti se myrsky Norjasta 
liikkuu nopeasti Ruotsiin. 

 

Nikko oli poliisi aseman “pahis huoneessa”. Hän ei näyttänyt 
huolestuneelta. “Miksi sää juoksit? Tapoitko sinä Andrew Calson?”, kyseli Pekka. 
“Sää et saa mitään multa. Minun tehtävä oli tehdä minusta teidän huomio 
keskus”, hehkutteli Nikko. Mutta siten Pekalle tuli idea: hän menisi puhumaan 
Andrewn sedälle. Mutta oli yksi ongelma. Andrewn setä oli kadonnut. 

 

Pekka katsoi läpi Andrewn sedän, Pentti, pankkitilin. Siten Pekka katsoi läpi 
CCTV materiaalia museosta. Hän huomasi jotain. Pentti oli maksettu ryöstämään 
museo. Mutta kuka palkkasi hänet? Oli köö se Andrewn murhaajaa? Siten Pekalle 
tuli idea: palkkasiko sama ihminen Nikko. Pekka meni puhumaan Nikkolle. “Miksi 
sinä ett tappanut hänet? Sinulla oli riittävästi myrkkyä.”, kyseli Pekka. “Tämä 
ihminen joka palkkasi minut ei luottanut minuun. Ja hän oli oikeassa. Minä varasin 
yksityiskoneen Ruotsiin. Ja minun rahat ovat koneen sisällä”, nauroi Nikko. Mutta 
Pekka tiesi että Nikko valehtelee. Paperit joka lentokentän työntekijä oli antanut 
todistivat että hän ei olut varannut yksityiskoneen. Myös, Pentti ei olut rikas 
ihminen. Hän ei varmaan käytäisi rahansa tappamaan Andrew. Hän ei saisi mitään 
siitä, ja hän on Andrewn ainoa sukulainen suomessa että se olisi lian helppoa 
keksiä että hän oli murhannut Andrew. 

 



   
 

   
 

Pekalle tuli outo idea mennä Helsingin Vankilaan puhumaan venäjän mafian 
kansa. Hän halusi puhua heidän pomon kansa. Ei kukaan tuntenut hänen nimeä 
edes. Pekka oloiti puhumaan. “Sää tiedät rikkaita elokuva firmoja. Mikä niistä 
tapaisi Andrew.” “Sanotaan että joku joka ei sanoisi mitään poliisille. Sää olet 
varmaan kuulut Andrewn uudesta elokuvasta. Jos se elokuva olisi valmistettu 
paljon isoja firmoja hukkaisi rahaa”, hehkutteli mafian pomo. Pekka mietti vähän 
aikaa. Hän meni ulos vankillasta. “Nikko, Marko... Isabelle!”, sanoi Pekka 
itsekseen.  

 

Kun Pekka tuli Hankoon Isabelle ei olut siellä. “Minä lupaan teille että 
Isabelle ei ole tappanut ketään!” huusi Marko. “Muta hän tietää kuka tappoi 
Andrew,” lisäsi Marko. “Minä unhotin kysyä sinulta jotain: Missä oli Andrewn 
henkivartija?”, kysyi Pekka. Kun Marko kuuli se, hän hyppäsi autoon ja ajoi Itä 
Satamaan. Marko koitti löytää Andrewn jahti mutta kun hän löysi se hän huomasi 
että hänellä ei olut avaimet. 

 

Tällä kertaa Marko istui “pahis huoneessa”. “Onko vankila aika lyhyempi jos 
minä puhun teille?”, kysyi Marko. “Joo”, vastasi Pekka. “Se oli Isabellan kaveri. 
Hänen kaveri oli juhlassa sinä iltana. Kun Isabelle kertoi että hänen kaveri ei 
tiennyt henkivartijasta, hän käski minut tekemään... jotain. Hän olisi jättänyt 
minut jos minä en olisi tehnyt mitään Minä keksin huumata hänen henkivartijan 
juoma ja laita hänet vankilaan. Mutta se ainoa vanki joka näytti niinkö hän oli 
mafia pomo ja siten minä... autoin hänet ulos vankilasta. En tiedä tämän kaverin 
nimeä mutta tiedän että hän tupakoi, ajaa Mersua ja että hänellä on ruskea tukka. 
Se on kaikkea minä tiedän hänestä”, sanoi Marko. Siten Markon paidalle tuli 
punainen piste. “HYPPÄÄ!”, huusi Pekka. Marko onneksi hyppäsi ajoissa ja pärjäsi. 

 

Pekka soitti vankilalle mutta heidän “mafia pomo” oli kuollut huumeista. 
Siten hän keksi tarkistaa poliisi aseman ja juhlan kamerat. Oli nainen ja oikea 
mafia pomo. Mutta Pekka ei ymmärtänyt miten Isabellan kaveri lähti kello kaksi 
yöllä jos Andrew tapettiin kello yksi yöllä. Pekka avasi hänen vanha läppäri. Hän ei 
tarvinnut hieno tietokone kun hän ei ole tarvinnut käyttää tietokonetta paljon. 



   
 

   
 

Pekka etsi tietoja Hangosta. Nähtävästi se ottaa vaan viisi minuuttia ajaa kasinolta 
Andrewn taloon. Myös on ovi ulos ja sisään baarin lähellä missä nähtävästi ei ole 
kamera. 

 

Siten Pekka keksi kuka oli yksityiskoneessa. Hän lähetti viesti pilotille ja 
valehteli että oli 30 poliisia Arlanda lentokentällä. Pilotti sanoi että hän kääntyy 
takasin vaan jos Pekka mene lentokentälle yksin ilman asetta. Pilotti oli osa mafiaa 
ja hänellä oli pyssy. Pekka otti pyssy silti ja ajoi Vantaalle. Kun yksityiskone avasi 
ovi kiipesi pilotti ulos. “Näytä minulle Isabelle ja sitten lähden”, pyysi Pekka. 
Isabelle kiipesi koneesta ulos mutta pilotti käski hänet pysymään koneen lähellä. 
“Huomasitko ikinä että minä vaan halusin tapaa salapoliisi”, hehkutteli pilotti 
samalla kun hän otti pyssy. Mutta Pekka otti oma pyssynsä ja ampui pilotin 
jalkojen välin. Pilotti pudotti hänen pyssy ja kertoi Isabellelle tehdä mitä Pekka 
käske. Pekka soitti poliisille ja pilotti oli pidätetty. 

 

Isabelle kertoi että hänelle oli maksettu poistamaan henkivartija. Rahat olivat 
yksityiskoneessa. Mutta oli vaan 50 000 euroa lentokoneessa. Isabellelle oli 
maksettu 100 000 euroa. Pekka arvasi että rahat ovat Hangossa. Hän käveli 
Regattaa hotelin ohi ja meni itäsatamaan. Siellä hän näki kuva kasino rannasta. 
Pekka käveli kasino rannalla kun hän huomasi jotain outoa vedessä. Vedessä oli 
arkku, missä oli varmaan rahaa. Mutta siten vene tuli ja ajoi arkun kohti. Veneessä 
oli mafia pomo ja se kaveri. Pekka kiipesi kalliota alas mutta se kaveri ampui 
hänen kohti. Siten hän huomasi jotain pyssystä. Se oli vanha Winchester Revolveri 
missä oli kultainen piippu ja puinen kahva. Eli murha-ase. 

 

Mafia pomo otti arkku ja ajoi pois. Pekka soitti rajavartijalaitokselle ja kertoi mitä 
oli tapahtunut. He lähettivät veneen hakemaan Pekka ja siten ajoivat Russaröa 
kohti. Se oli minne mafia pomon vene oli mennyt. Siellä oli Andrewn iso jahti 
odottamassa. Pekka ja seitsemän rajavartijaa kiipesivät jahtiin kyytiin. Se ei 
ottanut kauan ennen koko laiva oli otettu haltuun. Mutta mafia pomo ja kaveri oli 
helikopterissa. Pekka otti pyssy ja ampui helikopteria. Kaveri koitti ampua hänen 



   
 

   
 

Winchesterillä takasin mutta hänellä ei olut panoksia. Pekka osui pari kertaa ja 
helikopteri putosi veteen. Rajavartijalaitos vene pidätti mafia pomo ja kaveri. 

 

Lopulta Marko, Isabelle, pilotti, mafia pomo, Nikko ja kaveri oli vangittu. Pekka sai 
mitali ja ylennyksen salapoliisista poliisi kapteeniin. Hangossa on nyt aika 
rauhallista ja kasino on nyt auki uudestaan, justiin hangon Regattaan ennen. 
Mutta oli ongelma: Pentti oli kadonnut. 


