1.
Hvad er en kryb-skytte?

7.
Hvad var Thomsens titel?

13.
Hvor mange døtre havde
Thomsen?

2.
På hvilket tids-punkt af
døgnet jager en kryb-skytte
helst?

8.
Hvilke dyr jager krybskytterne især?

14.
Hvad var der sket med
Thomsens kone?

3.
Hvilken lands-by boede Sorte
Hans i?

9.
Hvad hed den politi-betjent,
der afhørte Thomsen?

15.
Hvad hed Thomsens kone til
fornavn?

4.
Hvad var Sorte Hans’ rigtige
navn?

10.
Hvad hed Thomsens ene
hjælper til for-navn?

16.
Hvad hed Thomsens piger?
(Flyt et felt for hver piges
fornavne)

5.
Hvor mange sønner havde
Sorte Hans?

11.
Hvad sagde Thomsen lige, da
han var blevet skudt?

17.
Hvilken dato blev Thomsen
skudt?

6.
Hvad hed Sorte Hans’ to
sønner?

12.
Hvilken lands-by var Thomsen
født i?

18.
Hvad vil det sige: at brække
et dyr?

24.
Hvor blev politiet hentet fra?

30.
Hvad var der rejst flere
steder ved vejen, som
Thomsens kiste blev ført ad?

36.
Hvad lavede Sorte Hans de
sidste år af sit liv?

23.
Hvor blev lægen hentet fra?

29.
Hvor mange mennesker fulgte
Thomsens kiste?

35.
Hvad kan man se ude i
Hare-skoven til minde om
Thomsen?

19.
Hvad smed Sorte Hans og
hans sønner fra sig, da de
begyndte at løbe?

25.
Hvad blev den hårdt sårede
Thomsen kørt hjem i?

31.
Hvor mange år skulle Sorte
Hans sidde i fængsel?

20.
Hvad hedder den skov, hvor
Thomsen blev skudt?

26.
Hvad hed det hus, som
Thomsen boede i?

32.
Hvad kaldte man den slags
fængsel, som Sorte Hans sad
i?

21.
Hvem talte politiet først med,
da de kom til Sorte Hans’
hus?

27.
Hvad kalder man den slags
viser, som blev skrevet om
Thomsens mord?

33.
Hvor mange hagl blev
Thomsen ramt af?

22.
Hvor boede skov-rideren?

28.
Ved hvilken kirke blev
Thomsen begravet?

34.
Hvor på kroppen blev
Thomsen ramt?

