
SZKOCCY DETEKTYWI DNA SZKOCCY DETEKTYWI DNA 
Informacja o podejrzanym i zeznania Informacja o podejrzanym i zeznania 

 Zdjęcie  Zdjęcie 

Imię:   Eliza Imię:   Marlena 

Wiek:   26 Wiek:   38 

Zawód:  Pokojówka hotelowa Zawód:  Żona ofiary 

 

Zeznania  
 

Zeznania 
 

“Ostatniej nocy wyszłam ze znajomymi do 

kina – możecie spytać kogokolwiek . 

Pamiętam, że sprzątałam pokój Piotra 

wczoraj około 14, ponieważ skaleczyłam 

się wtedy w rękę o okno.” 

 

 

“Jestem załamana, że mój mąż Piotr został 

zabity. (ociera łzy chusteczką) 

Po obiedzie Piotr i ja udaliśmy się w 

stronę naszego pokoju, ale tylko on 

wszedł do środka, bo chciał przeczytać do 

końca swoją książkę. 

Ja poszłam na przyjęcie z kilkoma 

przyjaciółmi; kiedy wróciłam, zastałam 

policję w hotelu. Odkryłam, że książka 

Piotra zginęła!” 

 

Genetyczne Jury 

 

Genetyczne Jury 

 
 

SZKOCCY DETEKTYWI DNA SZKOCCY DETEKTYWI DNA 
Informacja o podejrzanym i zeznania Informacja o podejrzanym i zeznania 

 Zdjęcie  Zdjęcie 

Imię:   Eryk Imię:   Alek 

Wiek:   52 Wiek:   40 

Zawód:  Właściciel                    

restauracji 

Zawód:  Prawnik 

 

Zeznania 
  

Zeznania 
 

“Piotr był moim dawnym partnerem w pracy. 

Urządził tę kolację, aby uczcić swoją 

nową książkę. Ostatniej nocy po kolacji 

poszedłem na spacer po hotelowyc h 

ogrodach, a później przyszedłem 

porozmawiać z Piotrem. Kiedy wszedłem,  

wszystko wydawało się w porządku. Potem 

poszedłem spać, ponieważ rano miałem 

zaplanowane spotkanie.” 

 

“Po kolacji poszedłem z Oliwią do teatru. 

Wróciliśmy około jedenastej w nocy i 

zobaczyliśmy światło pod drzwiami od 

pokoju Piotra. Wydało nam się to dziwne , 

więc zapukaliśmy. Nie było odpowiedzi, 

Weszliśmy do środka. Znaleźliśmy Piotra na 

podłodze – Oliwia podeszła, żeby 

sprawdzić, co się stało, ale on nie 

reagował. Oboje wyszliśmy z pokoju i 

wezwaliśmy policję. Niczego nie 

dotykałem.”  

Genetyczne Jury 

 

Genetyczne Jury 

 



 
 

SZKOCCY DETEKTYWI DNA SZKOCCY DETEKTYWI DNA 
Informacja o podejrzanym i zeznania Informacja o podejrzanym i zeznania 

 Zdjęcie  Zdjęcie 

Imię:   Oliwia Imię:   Dawid 

Wiek:   37 Wiek:   32 

Zawód:  Nauczycielka Zawód:  Badacz 

 

Zeznania  
 

Zeznania  

“Alek I ja wyszliśmy zaraz po kolacji – 

lubię teatr, a akurat było przedstwienie, 

które bardzo chciałam zobaczyć. Wróciliśmy 

dość późno i Alek zobaczył, że spod drzwi 

pokoju Piotra wydobywa się światło. 

Otworzył drzwi i zobaczyliśmy Piotra 

leżącego na podłodze. Rzuciłam się, aby 

sprawdzić, czy coś mu dolega, pociągnęłam 

jego kurtkę i obróciłam go. Krew była 

wszędzie – oboje wyszliśmy, aby zadzwonić 

na policję.” 

“ Zostałem zaproszony na tę kolację przez 

Oliwię. Wcześniej nie znałem Piotra – 

wydał mi się miłą osobą, ale zrozumi ałem, 

że miał mroczną przeszłość . Wydawało mi 

się, że bardzo niepokoi się o swoją 

książkę. Po kolacji rozbolała mnie głowa, 

więc położyłem się do łóżka, żeby 

poczytać. Zostałem obudzony przez 

policjanta, który zapukał do moich 

drzwi.” 

 

Genetyczne Jury 

 

Genetyczne Jury 

 
 

SZKOCCY DETEKTYWI DNA 
Raport Patologa dotyczący Ofiary 

 Zdjęcie 

Imię Ofiary: Piotr 

Wiek:        52 

Zawód:       Biznesmen 

 

Raport Patologa  
Z badania ciała Piotra wynika, że został 

zaatakowany nożem. To mógł być nóż 

kuchenny, taki jak znaleziono na miejscu 

zbrodni. Prawdopodobnie odbyła się tam 

walka, ponieważ pod paznokciami Piotra 

znalazłem komórki skóry, które nie 

należały do niego. 

 

 

Genetyczne Jury 

 
 
 


