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Fall Ägare

Kk Ekstubbe på semester mtekla

Max Bolly blir polis fredrikr

Tågmordet TeamFetchezLaCache

Lottoligan KesoVerre

Knarkförrådet TeamFetchezLaCache

Agentens brev fredrikr

Vem mördade Marilyn Monroe KesoVerre

Kk Ekstubbe på semester (Cold Case-gruppen)

Ägare: mtekla GC-kod: GC4T7ZD D: 2 T: 2
Attribut: Not available for winter    

Det finns inget brott begånget på angivna koordinater

Kommissarie Ekstubbe är på semester på Gotland, sitter vid stranden och blickar ut över 
raukarna. Ekstubbe har inhandlat en bunt vykort som skall skrivas till nära och kära. När 
Ekstubbe håller på att skriva vykorten, kom tankarna på ett gammalt olöst fall där det 
förekom ett märkligt vykort.
Fallet handlade om en vapenhandlare som sålt illegala militärvapen. I utrednings arbetet 
framkom det aldrig vem eller vilka som levererat de militära vapen till vapenhandlaren.I 
utredningen finns just ett vykort, som du ser här nedan.

Cache’- catching, nu kom Ekstubbe på något, vet du vad?
För att finna brottsplatsen måste du skriva ihop allt till ett ord som du matar in i certituden 
för att få fram brottsplatsen.

Certitud finns. 
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Max Bolly blir polis (SKL)

Ägare: fredrikr GC-kod: GC4T5R1 D: 3 T: 2,5
Attribut: Not available for winter

Min gode vän Max Bolly, från det lilla kungariket Silurien, skickade mig nyligen ett 
blommogram, med ett rop på hjälp. Efter en god karriär som sjöman, hade han blivit sugen 
på att prova något nytt, och valt att söka till polisen. Polisen i Silurien har i regel ingen 
formell utbildning, utan de som söker värderas på andra grunder, som eventuellt släktskap 
med kungen, vänskap med regeringsmedlemmar, tidigare donationer till polisen, samt 
praktiska prov. Då Max inte kunde hoppas på antagning i någon av de andra kvoterna, 
ansökte han om att få göra ett praktiskt prov. Hans ansökan beviljades, och han 
placerades på Siluriens Kriminaltekniska Laboratorium.

Redan första dagen fick Max åka ut till en brottsplats, där polisen hade sprängt en liga 
som tillverkade narkotika. Man hade hittat en märklig balansvåg, byggd av svarta pinnar 
och gröna snören, med åtta tillhörande vikter. Man antog att ligan hade använt vågen då 
de delade upp de tillverkade preparaten, med olika stora andelar till de olika delägarna. 
Vikterna verkade ha använts för att kalibrera vågen - om man satte en vikt i änden av varje 
snöre, borde alla armar hamna i perfekt balans. Så här såg vågen ut:

Vikterna hade följande vikter (i gram): 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12. Nu var det upp till Max att 
avgöra vilken vikt som skulle sitta i vilket snöre, för att uppnå balans. Kan du hjälpa 
honom? I så fall borde det finnas något intressant på följande koordinater:

N59 2X.XXX, E17 4Y.YYY
XXXX = 6000 + (a + c + e + g) * (2 * b + 2 * d + 2 * f + h)
YYYY = 7000 + g * (a + b + c) * (d + f) + c * e + a

Geochecker finns.
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Tågmordet (SÄPO)

Ägare: TeamFetchezLaCache GC-kod: GC4TAHW D: 2,5 T: 1,5
Attribut: Available in winter, Stealth required

En av Sveriges högt uppsatta medborgare har hittats mördad på nattåget mellan 
Östersund och Malmö. Identiteten kan givetvis inte avslöjas eftersom detta är ett mycket 
känsligt ärende. Den lokala polisen tog hand om den initiala utredningen och identifierade 
fem stycken huvudmisstänkta, en i varje vagn på det fem vagnar långa tåget. Vagnarna 
har färgkodats för att underlätta bevisinsamlingen och sammanställningen av förhören. På 
väg till SÄPOs ägor har dock anteckningar försvunnit efter att ha bytt händer flera gången 
och vi har bara spridda noteringar från de inledande undersökningarna gällade de fem 
huvudmisstänka. Din uppgift är nu att bringa lite ordning i dessa noteringar till en initial 
sammanhängande bild av de misstänka, var de satt, vad de gillar att göra, eventuella 
husdjur, var de bor och vad de åt till middag.

• Den vandrande pinnen tillhör den sociala personen
• Personen som gillar naturen satt på plats #1
• Personen som har fiskar som husdjur åt sushi
• Personen från Sundbyberg satt på plats #21
• Personen från Tranås satt i vagnen efter personen från Linköping
• Sköldpaddsägaren satt i vagnen mellan fiskägaren och personen som gillar att ta 

saker steg för steg.
• Salladsätaren satt i vagnen framför personen på plats #3
• Stockholmaren åt biff till middag
• I den röda vagnen serverades det lasagne
• Dataspelaren satt i vagnen efter den sociala personen
• Sköldpaddans ägare satt på plats #7
• Personen som gillar att ta allt steg för steg åt risotto till middag
• Personen i den gröna vagnen gillar problemlösning
• Personen från Hudiksvall har en hund
• I den blå vagnen satt den misstänka på plats #13
• Sista vagnen var djurfri
• Hundägaren satt i den lila vagnen.

Lämna in dina anteckningar till utredningsledaren som befinner sig i tunneln där 
mordvagnen är uppställd. Du hittar den på N 59 XX.XXX E 17 YY.YYY där:
XXXXX = 27569 - 20*Röd + 10*Blå + 10*Grön - 10*Lila - 6*Gul
YYYYY = 47232 + 25*Röd + 15*Blå + 20*Grön + 25*Lila + 42*Gul
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Lottoligan (Rikskriminalpolisen)

Ägare: KesoVerre GC-kod: GC4TDZV D: 4 T: 2
Attribut: -

Kära aspirant!
Vi behöver din hjälp ytterligare en gång. Vi har följt Ken O Harry och Jack Pott. Var för sig 
har de jäktat polisen under en längre tid med sitt spelfusk men enligt den senaste 
underrättelsetjänsten så har de gått ihop och börjat samarbeta. Vi ser det som ett binärt 
samarbete eftersom de antingen lyckas tillsammans eller misslyckas om de gör stötarna 
var för sig. Helhetstänk är deras melodi. Vi misstänker att de planerar ett angrepp mot 
svenska spel men har varken lyckats se dem tillsammans eller uppfångat någon 
kommunikation mellan deras mobiltelefoner, som naturligtvis avlyssnas.

Deras lägenheter har genomsökts men utan att kunna säkra något bevismaterial. Efter 
spaning har det dock visat sig att båda lämnar in sina spelrader på samma ställe. Under 
senaste övervakningen av butiken efterlämnade Keo O Harry en lottorad som han inte 
spelade på.

Vi tror att den innehåller lösningen till hur de kommunicerar men förstår inte vad vi ska 
göra med den. Snälla hjälp oss!
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Knarkförrådet (SKL)

Ägare: TeamFetchezLaCache GC-kod: GC4TAHN D: 4 T: 3,5
Attribut: Not available for winter, Difficult climbing, Cliffs/falling rocks nearby

Nyligen gjordes ett stort knarkbeslag och det behöver frigöras lite plats i knarkförrådet. Du 
har fått i uppgift att ställa fram pall #1 vid blåa dörren där nu pall #9-10 och en tom yta 
(gråmarkerad) finns. Problemet är att du ju så klart inte får flytta ut några pallar från 
förrådet utan du kan bara nyttja den tomma ytan som finns. Smart som du är så klurar du 
ut hur du kan göra detta genom att flytta pallar så få gånger som möjligt (en förflyttning kan 
vara mer än ett steg, dvs en förflyttning slutar när du börjar flytta nästa pall). Efter lite 
funderande konstaterar du att det kommer att ta ABC förflyttningar. Skyddsombudet 
kommer efteråt och undrar hur mycket du har lyft totalt. För varje förflyttning (oavsett antal 
steg) så motsvarar de små pallarna en, de större två och den du ställt fram fyra enheter. 
Skyddsombudet är mycket nöjd med din rapport då du även lyckats lyfta så liten vikt som 
möjligt. Totalt så har du förflyttat DEF enheter.

Nu återstår bara att sätta en adresslapp på pallen så att den hamnar rätt. Pallen ska till:
N 59 XX.XXX E 17 YY.YYY

XXXXX = 27063 + 10*A + 6*B + 11*C + D + E + 4*F
YYYYY = 46771 + A + 3*B + 3*C + 75*D + 92*E + 98*F
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Agentens brev (SÄPO)

Ägare: fredrikr GC-kod: GC4T5RJ D: 3 T: 2
Attribut: Not available for winter

Vi har en längre tid spanat på en kvinna som vi misstänker är en agent för främmande 
makt. Vi har inga konkreta bevis än, men vi känner att vi är nära ett genombrott. Nu senast 
fick vi tag på ett brev som hon skickade till sin syster i hemlandet. Vi tror att det kan 
innehålla dold information som pekar ut platsen där hon lämnar över sina viktigaste 
upplysningar. Tyvärr kommer vi inte längre än så. Så här ser brevet ut:

Kära syster,

Jag skriver för att berätta om min resa med färjan till Helsingfors. Det var verkligen en 
upplevelse! Maten var god, och jag dansade och hade så roligt. På färjan träffade jag 
också ett finskt fotbollslag, och de var jättetrevliga. De hade en sådan härlig blandning av 
nationaliteter i sitt lag, och de verkade trivas så bra tillsammans. Koria och Tjaarka var 
deras målvakter. Sofia, Sirpa, Liisbit och Brancera spelade i backlinjen, medan Nillant, 
Intara och Neta var mittfältare. Längst fram hade de radarparet Biitjodu och Blunja på 
sidorna, och Kannephöm och Cupp-a-Torrine i mitten. Lagledaren hette Limnaa, och hon 
var också supertrevlig.

Jag hoppas kunna resa även till de andra huvudstäderna här i Norden. Det är så 
berikande att möta människor från andra kulturer.

Jag hoppas vi hörs snart igen. Sköt om dig!

Eva

Geochecker finns.
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Vem mördade Marilyn Monroe (Cold Case-gruppen)

Ägare: KesoVerre GC-kod: GC4TE09 D: 3 T: 2
Attribut: -

Det finns många tvetydigheter kring Marylin Monroe’s död. Diverse konspirationsteorier 
existerar, men det få vet är att en person ägnade sitt liv åt att lösa gåtan kring hennes död. 
Polisen har nu fått möjlighet att gå igenom allt hans material.
Ett av dokumenten som han verkar ha lagt mycket fokus på indikerar att det var hela 6 
personer som var inblandade. På något sätt har han även listat ut en hel del om vilka som 
var involverade och även vilken roll de hade i mordet.
Allt är sammanställt på en enda sida där han med hjälp av övrigt bevismaterial har dragit 
slutsatser ur 4 olika scenarios. Som det verkar så har varje scenario gett samma resultat.
2 av de personerna i scenariot har genomfört precis den aktiviteten som han antagit. 2 av 
personerna har varit delaktiga i mordet men har haft en annan roll än han antagit och 2 av 
personerna har inte varit inblandade i mordet i över huvud taget.
Baserat på detta hade vi trott att det skulle vara lätt att lista ut vilka 6 personer som varit 
inblandade och vilka roller de haft. Men hur mycket vi än har analyserat informationen 
känns det bara som att vi går i cirklar. Vi ber er därför om hjälp att en gång för alla reda ut 
den här gåtan.…

N 59 26. "Skaffade mordvapnet" , "Genomförde mordet" , "Planerade mordet"
E 017 48. "Dyrkade låset" , "Höll vakt" , "Körde flyktbilen" 
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Fortsättning Vem mördade Marilyn Monroe:


