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Norské sudoku I.
Otevírám oči a první věc, co vidím, je modrá obloha. Postupně se mi do těla vrací cit a je nyní zřejmé, že 
ležím na tvrdé zemi, někde v lese. Kde to jsem? Co se děje? Poslední věc, co si pamatuji, je luštění sudo-
ku ve Stavbě a najednou – nic. Jsem v lese, kdovíkde. A asi bych se měl pokusit dostat domů. Tak tedy 
na to! První krok je se postavit. Ale v tu chvíli něco zaslechnu – zní to jako bubny. Alespoň je tu nějaká 
civilizace, tak snad budu v pořádku! Chci se vydat směrem k tomuto hluku, ale najednou slyším podobné 
zvuky z druhé strany. Nevím, co si o tom mám myslet, ale zvuky se stávají hlasitějšími, tak mě tu alespoň 
někdo najde. Slyším šustot listí za mnou, tak se rychle otočím a –

Pravidla: Doplň čísla 1 až 6 tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani vyznačené oblasti.
Vikingská helma znamená, že číslo na tomto políčku je buď součet nebo rozdíl čísel, na které ukazují 
její rohy, viz obrázek. Pozor, helmy nemusí být vyznačeny všechny.
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1) Mini – Vikingové
(Jan Vondruška)
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2) Vikingové
(Jan Vondruška)

Doplň čísla 1 až 9 tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani vyznačené oblasti.
Vikingská helma znamená, že číslo na tomto políčku je buď součet nebo rozdíl čísel, na které ukazu-
jí její rohy, viz obrázek. Pozor, helmy nemusí být vyznačeny všechny.
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