
De første interessante opplysningene ligger i innledningen. Først og fremst treskiene med klister - det er 
for kaldt til å smøre med klister, så sannsynligvis har de ikke blitt brukt de siste dagene. Den andre 
opplysningen er lammesteken - en så stor stek tar det flere timer å steke, og da stemmer ikke 
klokkeslettene som blir oppgitt i sporene.

David Olsen har tydeligvis vanskelige tider, og hans nye unge kone har nok trodd han satt bedre i det enn 
det som er tilfellet. Hvis hun skulle vise seg å være en "gold-digger" kan det være hun flørtet med de to 
andre for å skape seg en annen framtid - men det er ikke noe i historien som kan avkrefte eller bekrefte 
dette. Det eneste vi vet er at hun ikke liker at han har lite penger.

Siden Jens og Anders krangler i stua etter at de andre har lagt seg kan det ikke være Anders som Eva sier "i 
morgen kjære til". Da gjenstår bare Nils og David. Siden Sissel framstår som både nysgjerrig og prippen er 
det lite sannsynlig at det er Nils som kan være i gangen med Eva - da ville Sissel reagert hvis han kom inn 
like etterpå og spørre ham om hvem Eva snakket til. David og Runa krangler etter dette - så sannsynligvis 
er det David som Eva har henvendt seg til. Nils antyder jo også at disse to har en forhistorie.

Sissel og Nils har fotobevis på at de var på skitur mens mordet ble begått, så de har alibiet i orden. Siden 
de reiste kl. 10.00 og Jens snudde etter halvannen time er Jens tilbake ved hytta ca kl. 13.00.

David kan ikke ha vært på skitur siden han har rødt klister på skiene - da kunne han ikke sagt at føret var 
fint. Det er altfor kaldt til å smøre med klister. Eva kunne ha reist alene og sagt at David var med for å gi 
ham alibi, men samtidig viser sporene at det var hun som satt lammesteken i ovnen. Den tar lengre tid å 
steke enn tiden når de sier de kom tilbake til hytta (hvis de reiste litt over ti tok det to timer før de kom 
fram, en time pause og to timer tilbake gir at de kommer rundt tre) og fram til Hauge ankom ca klokken 
fire. De har derfor trolig ikke forlatt hytta i det hele tatt, og samtalebrokkene som Sissel hørte kvelden i 
forveien kan tyde på at disse har et forhold på si. Siden ektepakten mellom Eva og Anders gjør at Eva ikke 
vil få penger hvis hun er utro, er det naturlig å tro at Eva og David vil holde forholdet skjult - spesielt siden 
David også sitter dårlig i det om dagen. 

Jens kommer sannsynligvis overraskende på dem, blir slått med lammesteken og deretter myrdet med en 
istapp i hjertet. Istappen blir sittende og hindrer blodsprut, samtidig vil den etter hvert tine og gjøre 
genseren hans fuktig. Lammesteken blir satt inn i ovnen for å fjerne bevis.

Den lille gåten underveis "til sammen utgjøre dere den ene" viser til Anders - et navn som er satt sammen 
av forbokstavene til de andre (Anders, Nils, David, Eva, Runa og Sissel). Jens har sannsynligvis trodd at 
Anders var en skurk, det er dette de krangler om på kvelden - men det viser seg senere at Jens har tatt feil 
her. Denne opplysningen er derfor bare en distraksjon.
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