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Til efterforskerne af denne sag:
Viggo «Voldemord» Wilson er stukket af. Politiet skal hurtigst muligt have
fanget ham igen, men de har kun sparsomme oplysninger at ﬁnde ham ud
fra.
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Beretning fra hovedkontoret

Viggo «Voldemord» Wilson er stukket af fra vores politibil, da betjentene i et øjebliks uopmærksomhed stoppede
ved «Donut og Kaﬀe» for at tanke op.

Viggo «Voldemord» Wilson må betegnes som farlig og vil højst sansyneligt forsøge at ﬂygte.

Vi har derfor brug for din hjælp til at kortlægge hans færden gennem byen. Vi har modtaget en del oplysninger fra vidner,
der har set Viggo, men vi har desværre ikke tidspunkterne for deres observationer skrevet ned.

Vi håber dog, du kan stykke oplysningerne sammen, så vi kan sende en politivogn til det rigtige sted og få ham anholdt
igen.
Vi har modtaget følgende observationer fra vidner/overvågning i byen:

- Et overvågningskamera fanger Viggo på vej over et lyskryds iført en brun frakke.

- Iført en brun frakke er Viggo set gå ind i en gyde.

- Fra en skraldespand er Viggo set i gråt tøj løbe ind i en biograf.

- Viggo er set stikke af fra vores politibilen iført gråt tøj. Det var det første, han gjorde.

- En butiksassistent fortæller, at Viggo stjal en brun frakke i hendes tøjbutik.

- En kunde på en Bodega har set Viggo iført en brun frakke med en billet til Langbortistan.

- På den anden side af lyskrydset ligger der et rejsebureau.

- Fra bagindgangen til biografen ses Viggo komme ud iført gråt tøj.
Brug informationerne ovenfor til at udfylde Bilag 1, så vi har en klar fornemmelse af, hvor Viggo «Voldemord» Wilson
har været, og hvor han beﬁnder sig nu ...
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____________________________

Venlig hilsen
Din bedste efterforsker

Han gemmer sig nu i _______________ bag busstationen.

han sig til den lokale _______________.

et ___________________, hvor han købte en ________________. Herfra bevægede

hvorfra han gik til en _______________. Han er gået over et _______________ til

Fra _______________ løb han ind i __________________ og ud gennem bagindgangen,

Han stak af fra vores ______________ og gemte sig i en nærliggende ____________.

har bevæget sig på følgende måde:

Jeg har nu dannet mig et overblik og er sikker på Viggo «Voldemord» Wilson

Til Chefen

Udfyld skemaet herunder. Du kan bruge billederne fra
Bilag 2 til at skabe et kronologisk overblik.

BILAG 1
til SAG NUMMER 8

Rejsebureau

2022 © mattip.dk

DK - Langbortistan
Viggo Wilson

POLITI

BILAG 2
til SAG NUMMER 8

POLITI

Du kan bruge billederne til at skabe overblik. Klip dem ud og placer dem i
den rigtige rækkefølge, så du skaber historien med billeder og kan
fortælle den til din chef. Du behøver ikke bruge alle billeder med Viggo
eller frakkerne. De er kun med for at skabe et overblik.
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LÆRERARK

• Informationerne om Viggo står naturligvis ikke
kronologisk, men hver information har en ledetråd eller
et kodeord, der kan hjælpe med at skabe det samlede overblik.
• 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.
• Til at løse opgaven kan visualisering være et godt værktøj, men for andre er det ikke nødvendigt.
Du kan bruge Bilag 2 til denne visualisering.
• Du kan bede eleverne lave billedfortællingen for dig, inden de udfylder Bilag 1. Det er en god
træning i både overblik og fortællerkunst.
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