
INFO:

Da han blev fundet død, havde hr. A en stor kvæstelse i og blødte fra siden af hovedet 
samt fra dybe snitsår i hals og nakke.

Hr. C angreb hr. A kl. 22.10 på P-pladsen ved kroen ”Den Sorte Hest”.

En mand, der stod af bus nr. 38 uden for ”Den Sorte Hest”, så hr. A med blod i hele ansigtet.

En smadret flaske med blod på blev fundet på ”Den Sorte Hest´s” P-plads.

Hr. A´s lig blev fundet kl. 23.15.

Da manden stod af bussen, så han hr. A sidde på muren ved P-pladsen og tage sig til hovedet.

En skruenøgle med hr. A´s blod på blev fundet i en skraldespand nær ved kroen ”Den Sorte Hest”.

Hr. C så hr. A i baren og begyndte at true ham.

Hr. A havde en affære med hr. C´s kone.

Bartenderen så hr. B forlade baren kl. 22.10.

Kl. 22.00 kom hr. C ind i baren og bestilte en øl.

Hr. B´s fingeraftryk var på skruenøglen.

Hr. C og hr. A forlod baren kl. 22.05, mens de skændtes.

Bartenderen sagde, at hr. A og hr. B var stamgæster i ”Den Sorte Hest”.

Hr. B havde siddet alene og drukket i ”Den Sorte Hest”.

Hr A´s lig blev fundet i gyden bag ”Den Sorte Hest”.

Hr. C´s fingeraftryk var på den smadrede flaske.
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den sorte hest
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oplysninger ud og del dem
     ud til deltagerne



INFO:

Hr A´s lig blev fundet i gyden bag ”Den Sorte Hest”.

Hr. C´s fingeraftryk var på den smadrede flaske.

Hr. A havde været død en time ifølge den medicinske ekspert, 
der arbejdede sammen med politiet.

En stamgæst, der var på vej ind i ”Den Sorte Hest”, havde set hr. B åbne bagagerummet 
på sin bil på ”Den Sorte Hest´s” P-plads lige efter kl 22.10.

Barpigen fandt hr. A meget tiltrækkende.

Blodpletter fra hr. A blev fundet på P-pladsen og i gyden.

Hr. C havde fortalt hr. A, at han ville myrde ham.

Bartenderen sagde, at hr. B undertiden rakte en kuvert over bordet til hr. A.

Hr. A og hr. B mødtes fra tid til anden på ”Den Sorte Hest”. 

Politiet kunne ikke finde hr. B efter mordet.

Bus nr. 38 standsede uden for ”Den Sorte Hest” kl. 22.12.

Det var åbenlyst, at liget var blevet slæbt et stykke.

Hr. C var ikke hjemme, da politiet besøgte ham for at stille nogle spørgsmål, 
efter at liget var fundet.
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