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Företaget Mardens styrelse 

Wilhelm Martiniussen, ordförande, har aktiemajoriteten. Áffärspartnern Björn Danielsen, Frode 

Moen. 

Wilhelm informerar om att företaget ska dra sig ur projektet med oljesandsutvinning. En orsak är att 

Wilhelm Martiniussen blivit kär i en yngre kvinna, Nora Röed Karlsen.  

Han tarsig en promenad  på kvällen. En man följer efter honom in i hissen och stryper honom med en 

pianotråd. Maffiametoder? 

Kriminalkommissarie Anton Brekke älskar hasardspel även om han ofta förlorar stora summor. Ofta 

på illegala klubbar. Drömde länge om att kunna försörja sig på spel.  

Nu blir han lurad av en ung amatör och förlorar stort.  

Vincent Giordano, har nyss förlorat sin Sofia i cancer. Ett barnbarn, Angelo fick han. Han är Vincents 

dotterson, dottern heter Connie.  

Vincent äter på Bobbys, Bobby Parvati. Vincent ger Bobby en röd nyckel. Han vet vad han ska göra.  

Anton Brekke är poliskommissarie och undervisar på Polishögskolan i Oslo. En student är mycket 

frågvis, det är Erik Lange. Anton Brekke rycker ut för mordet på Wilhelm Martiniussen. Med sig har 

han uredningsledaren polisinspektör Simon Haugen, polisstudent Magnus Torp, teknikerna Sverla 

Simonsen och Sverre Klavestad. 

Brekke och Haugen träffar Wilhelm Martiniussens unga fästmö på sjukhuset, Nora Röed Karlsen.  

Sedan åter de tillbaka till brottsplatsen. Liket rullas iväg. 

Haugen blir knuffad ner i hamnbassängen av en stark man med Downs syndrom.  

Martine Rieck ansluter. Polisjuristen. Vacker och tilldragande. 

Haugen och Brekke uppsöker Frode Moen, en riktig översittare. När Brekke frågar huruvida han blev 

glad över Wilhelm Martiniussens död blir han förbannad och kör ut dem.  

De besöker Margareth Moen som är i stallet med en sjuk häst.  

Björn Danielsson bor i ett mycket lyxigt hus med sin hustru Eva. Brekke och Haugen kommer på 

besök. Björn Danielsson berättar om Mardans affärer.  

En man hittas död i ett dike. Hans ID-handlingar avslöjar att han heter Vincent de Luca. 

Advokat Kurt Skjold får besök av Brekke och Haugen. Skjold avslöjar att Wilhelm Martiniussen 

testamenterat allt till Björn Danielsson. 2,5 miljarder kronor.  

Kriminalinspektör Erik Lange. Med blankpoleradhjässa. Han är en verklig tillgång.  

Anton och Haugen besöker Björn Danielsson. Som blir helt chockad när han vår veta om testamentet.  

Anton och Haugen hälsar på Lars Andressens föräldrar, Gunnar och Lisbeth, pojken med 

fotointresset. Som har bilder på Wilhelm Martiniussen sista timme i livet. Han bor i ett miserabelt 

hus. De tar med sig Lars till polisen. Lars har ingen dator. Han laddar upp sina bilder på bibliotekets 

dator.  



Brekke går igenom bilderna. Plötsligt ser han Wilhelm Martiniussen förföljd av  en man som han 

känner igen som Calogero Locatelli, USAs obestridda gangsterkung.  

Också en bild på Vincent, turisten som hamnat i koma efter att ha blivit överfallen. Vincent Giordano, 

en av de farligaste männen på USAs östkust. Calogero Locatellis högra hand. 

”Löjtnanten”, Peter Jäckel. Lange kommer på besök. Ingen gillar den andre. 

Simon Haugen förhör Frode Moen med hans advokat. Anton Brekke ansluter. Vill inte erkänna något 

om den skadade Vincent Giordano. 

Brekke besöker Magnus Torp och hans mammas villa. I Magnus rum finns ett pokerbord. Brekke 

låtsas vara okunnig i spelet. Han får tre medspelare.  

Brekke tänker mest på atthan senare underkvällen ska få intervjua Vincent Giordano, en av världens 

största mafiosos. Snart vinner Brekke hela potten på 3000 kr till allas förvåning.  

Snart träffarhan den ”orädda Vincent Giordano” i sjukhussängen. Han var Calogero Locatellis högra 

hand.  

Brekke och Torp genomsöker Vincent Giordanos hotellrum. Brekke hittar en liten blöt papperslapp. 

Den visar en bild av Wilhelm Martiniussen. Avslöjad? 

FBI-agenten Percivall Wilson jagar ständigt Calogero Locatelli. Han får ett telefonsamtal från Anton 
Bekke, som talar om att Calogero Locatelli ligger på ett sjukhus i Norge.  
Det blir en flygtur till New York. Brekke och Haugen träffar Wilson i New York. Han berättar historien 
om Locatelli-klanen.  
 
17 juni i New York City 
Poliserna ska besöka Calogero Locatellis stamrestaurang (1896-1983), dog en naturlig död.  
På hotellet får de besök av Mario Roberto, en av de yngre i maffian. Han kräver att Brekke ska följe 
med till Calogero Locatelli. Brekke betvingar sin rädsla och följer motvilligt med. Han blir bjuden på 
en god middag. De diskuterarVicenzo som Calogero Locatelli vill få tillbaka till USA och erbjuder 
Brekke 10 miljoner dollar om han hjälper till. Men Brekke är omutlig.  
I stället ringer Calogero Locatelli byråchefen Steve Gordon som han hjälpt att bli vice chef för CIA. 
Och tvingar honom att ordna att Vincent kan lämna Oslo. Steve Gordon ringer upp sin kontaktman i 
Oslo, ”Löjtnanten”, Peter Jäckel.  

 

Bobby Parvato skulle öppna ett säkerhetsskåp om Vincent inte kom tillbaka i tid från Oslo. Hittar två 

kuvert. Ett gammalt och ett nytt. Sofia resp. Bobby. Bobby får  ett nummer till en bank i Schweiz. 

Med all information. Nästa brev börjarmed  

”Det var den 17 februari1969”. Bobby läser historien två gånger.  

Torsdag 18 juni 

Brekke besöker Vincent på sjukhuset. Han har nyss vaknat upp ur sin koma. Brekke berättar att 

Wilson talat om att Vincent dömts för mord 1970. På grund av två vittnen. En liten pojke och en 

vuxen man. En utlänning. Och Martiniussen var i USA vid samma tid. Kanske det var han som var 

tjallaren – angivaren. Men vittnet skjöts ihjäl redan 1984.  

Nej svaret finns på ett foto ”The Golden days”.  

 

 



----------------------------------------------- 

13 december 1968 

Vincent Giordanos kasino ger goda vinster. Själv meriterar han sig för den höga lönen genom att 

mörda de som inte följer reglerna.  

14 december 1968 

Flera kallblodiga mord på en restaurang Provenzano leder till ett gängkrig av sällan skådat mått. 

Calogero är allvarligtskadad. Vincent följermed i taxin till sjukhuset.  

det är Balducci-familjen som ligger bakom överfallet. Vincent Giordanos får i uppgift att hämnas.  

Johnny och Pete Balducci blir de första ha kallblodigt avrättar.  

Sedan är det Barnbarnet Alessio Balducci och hans släktingars tur. Och Menico Bagarello 

17 februari 1969 

Cathy ringer och stör Vincent vilket gör honom rasande. Vincent bor ju hos sin Familj. Nu berättar 

hon att hon är gravid efterson hon slutat med pillren för att bli gravid. Calogero och Cathy kör henne 

till ”mafialäkaren” doktor Palermo. Men han vill inte göra abort. Cathy vill behålla barnet. Hon slåss, 

lyckan komma över en skalpell och snittar Vincent i ansiktet från öra till öra.  
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