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Norské sudoku IV.
Sice je tu ohromný výhled, ale asi bude lepší, když se začnu přesouvat dále od mých únosců. Podle 
pohybu slunce dokážu přibližně odhadnout, kde jsou světové strany, a kterým směrem bych se tedy asi 
měl vydat, abych se dostal blíže k nějaké civilizaci. Nějaké jiné než té, co jsem právě potkal, protože 
opravdu nemám rád, když mě někdo sváže tak, abych se nemohl hýbat. Vypadá to ale, že to určitě chvilku 
potrvá, než se dostanu do mojí destinace, a nemám s sebou ani drobek jídla. Měl bych si něco ulovit. Tak 
si tady zajdu do lesa a třeba na něco narazím...

Doplň čísla 1 až 6 tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani vyznačené oblasti.
Navíc jsou v tabulce zakreslení losi. Čísla na políčkách udávají počet jablek na každém z nich. V přípa-
dě, že je na políčku vyznačený los, znamená to, že v tom směru, ve kterém se kouká, je na několika 
prvních políčkách dohromady přesně tolik jablek, kolik on sní, což je přesně číslo na jeho políčku. Losi 
se nemohou koukat diagonálně a pokud by se mohli dívat více směry, je vybrán jeden z nich. Za těchto 
podmínek jsou všichni losi vyznačeni.

1) Mini – Losi
(Jan Vondruška)
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2) Losi
(Jan Vondruška)

Doplň čísla 1 až 9 tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani vyznačené oblasti.
 Pravidla: Použijte pravidla klasického sudoku. Navíc jsou v tabulce zakreslení losi. Čísla na políč-
kách udávají počet jablek na každém z nich. V případě, že je na políčku vyznačený los, znamená to, 
že v tom směru, ve kterém se kouká, je na několika prvních políčkách dohromady přesně tolik jablek, 
kolik on sní, což je přesně číslo na jeho políčku. Losi se nemohou koukat diagonálně a pokud by se 
mohli dívat více směry, je vybrán jeden z nich. Za těchto podmínek jsou všichni losi vyznačeni.
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