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Til efterforskerne af denne sag:
Der er 1 bilag til denne sag. Sagen omhandler den berygtede bande «Kriminellerne», der
har specialiseret sig i at indsmugle karameller af yderst tvivlsom kvalitet. I denne sag
skal vi ﬁnde den rigtige kombination, syv nøgler skal bruges i.
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Beretning fra hovedkontoret

Aﬂytningen af Lolly Pops telefon gav resultater med det samme. Vi har fundet et aﬂåst depot i en
gammel ejendom, der muligvis indeholder et stort antal farlige karameller.

I et pengeskab, det lykkedes os at åbne, fandt vi 7 nøgler. De passer til døren i depotet, men de skal
bruges i en bestemt rækkefølge, for at vi kan åbne døren til depotet. Med 7 nøgler giver det 5040
forskellige muligheder, og det har vi ikke tid at vente på.

Men under aﬂytningen af telefonen optog vi en samtale mellem Lolly Pop og et andet bandemedlem.
Her ﬁk vi nogle oplysninger, der, hvis de sættes rigtig sammen, kan hjælpe os med at ﬁnde den
rækkefølge, nøglerne skal bruges i.
Optagelserne og nøglerne kan ﬁndes på bilag 1.

Når du har løst opgaven, skal den rigtige kombination af nøgler skrives her:
Første nøgle:
Anden nøgle:
Tredje nøgle:
Fjerde nøgle:
Femte nøgle:
Sjette nøgle:
Syvende nøgle:
Aﬂever nu dette dokument til din afdelingsleder, så vi kan få åbnet depotet.
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Til efterforskerne af denne sag:
Klip de forskellige udsagn og nøgle ud. Læs optagelserne opfanget fra Lolly
Pops telefon op, og placer nøglerne efter hvilken rækkefølge de skal
bruges. Udfyld derefter arket med sagsnummer 4.

Bilag 1

Nøgle 5 skal bruges
lige efter nøgle 1.

Nøgle 2 er den tredje
nøgle, der skal bruges.

Den sidste nøgles
nummer er halvt så
stor, som den første
nøgle der skal bruges.

De tre første nøgler
har alle lige tal.

Nøgle 7 er den første
nøgle, der skal bruges
af de nøgler, der har et
ulige tal.

Summen af den
første og sidste
nøgle er 9.
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• Det kan være en ide at lade eleverne læse beretningen
fra hovedkontoret højt for hinanden, så oplysningerne og
informationerne er tydelige for alle detektiver/efterforskere.
Du kan også vælge selv at gøre det.
• Klip udsagn og nøgler ud. Placer nøglerne på bordet og læs de forskellige udsagn op.
Flyt herefter rundt på nøglerne indtil alle udsagn er sande.
• Kombinationen af nøglerne til at åbne pengeskabet skrives på arket «Beretning fra hovedkontoret»
og aﬂeveres til afdelingslederen.

mattip

Donut

Læ
er serere
je!

2022 © mattip.dk

Spor

