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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 demontere en bombe der kan ødelægge vigtigt bevismateriale.
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Beretning fra hovedkontoret

Vi anholdte ﬁre fremtrædende medlemmer af banden, og i den forbindelse beslaglagde vi en lastbil, der
er fyldt med de ulovlige karameller. Men inden vi nåede frem, havde føreren af lastbilen sat en bombe
fast på lastrummet.

Bomben er snedigt lavet, så hvis man forsøger at nå frem til lasten, sprænger den.

Men hvis I kan klippe de 6 ledninger over i den rigtige rækkefølge, så kan den ikke længere
eksplodere.

Vores politibetjente har fundet nogle ledetråde i lastbilens handskerum, der måske kan hjælpe os med
at klippe ledningerne i den rigtige rækkefølge. Se på Bilag 1 for at løse opgaven.

Skriv eller farv herefter i hvilken rækkefølge ledningerne skal klippes:

Ledning nr. 1

Ledning nr. 2

Ledning nr. 3

Ledning nr. 4

I får ikke fat i
lasten, hvis I
klipper forkert!
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Ledning nr. 5

Ledning nr. 6

Til efterforskerne af denne sag:
Brug disse oplysninger til at klippe ledningerne til bomben i den rigtige
rækkefølge.

Bilag 1

Den gule ledning skal klippes lige
før den sorte ledning.

Den grønne ledning skal klippes efter
kun to andre ledninger.
Den grå ledning er ikke den
første ledning, der skal klippes

Den røde ledning er ikke
den sidste ledning.
Den sorte ledning skal klippes før
den grå ledning.

Den blå ledning skal klippes efter
at tre andre ledninger er klippet.
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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.
• Fundet af noter i handskerummet danner ledetråde nok til at fastslå i hvilken
rækkefølge ledningerne på bomben skal klippes.
• Hver note giver vigtige information, der skal bruges til at danne det samlede billede.
• Klip dem evt. ud og se, hvad hver note fortæller jer.
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