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Norské sudoku III.
Naštěstí to vypadá, že všichni, co obývají tuto loď, jsou v podpalubí a já se můžu jednoduše vyplížit ven. 
Navíc jsme stále u břehu, takže můžu z lodě sejít suchou nohou, i když to vyžaduje trochu akrobacie. 
Ovšem zjišťuji, že i když jsem teď konečně na břehu, nebude jen tak jednoduché utéct. Vypadá to, že 
všude okolo jsou vysoké skály a opravdu nebude lehké se dostat pryč. Naštěstí vidím les, tak se přesunu 
do něj a po dlouhém hledání najdu stezku nahoru. A teď, když jsem se konečně dostal na vrchol této hory, 
dostávám krásný pohled na to, kde se vlastně nacházím...

Pravidla: Doplň čísla 1 až 6 tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani vyznačené oblasti.
 Navíc jsou v tabulce nakresleny fjordy a ke každému z nich připojeno číslo. Toto číslo udává celko-
vou rozlohu daného fjordu. Čísla ležící uvnitř fjordu dávají jeho rozlohu na jednotlivém políčku. 
Každý fjord se vzdáleností od moře (kraje tabulky) zužuje, tedy čím více políček jsme od okraje 
tabulky, tím menší je číslo na fjordu.

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

Doplň čísla 1 až 9 tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani vyznačené oblasti.
 Navíc jsou v tabulce nakresleny fjordy a ke každému z nich připojeno číslo. Toto číslo udává celko-
vou rozlohu daného fjordu. Čísla ležící uvnitř fjordu dávají jeho rozlohu na jednotlivém políčku. 
Každý fjord se vzdáleností od moře (kraje tabulky) zužuje, tedy čím více políček jsme od okraje 
tabulky, tím menší je číslo na fjordu.
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