Sudoku
Sudoku (数独, sūdoku) er en logisk opgave (hvis løsning dog ikke kræver brug af regning, selv om mange tror det), som går ud på, at
man skal placere forskellige symboler, typisk cifre, i felter. Den klassiske, oprindelige opgave består af 81 felter eller celler fordelt på
9 vandrette rækker og 9 lodrette kolonner, der igen er samlet i ni blokke, hver med 3 gange 3 felter. Det gælder om at placere cifrene
1-9 således at hver række, kolonne og blok indeholder hvert ciffer én gang.
En sudoku har mindst 17 cifre placeret fra start, og en ægte sudoku må kun have én løsning. Sudoku blev populært i Japan i 1986 og
fik en ny blomstringsperiode i Storbritannien 2005. En af årsagerne til at Sudoku er meget populært i Japan, er sandsynligvis at det på
nogle områder minder meget om det asiatiske brætspil Go.

Let

Medium

Vendespil – klip ud

Svær

Meget svær

Vendespil – Klip ud

Søg ordet
Hvilket(e) fængsel(er) mangler
på liste?
______________
______________
______________

Kender du også fornavnet?
M… Mikkelsen
N…… C….. Waldau
S…. B….. Knudsen
T…. Dyrholm
J….. Christensen
B……. H…. Sørensen
U….. Thomsen
S…. Malling
K… Stegger
J….. Langberg
P….. Kaas
B… Mejding
A…. Strøby
P… Bundgård

Kryds og tværs
Den lette

Medium

Ekspert

To personer møder hinanden på vejen. Den første person hilser og siger: “Goddag far”. Den anden person
svarer: “Ja, jeg er rigtig nok din far, men du er altså ikke min søn”. Hvordan hænger denne familierelation
sammen?
En bus indeholder 30 passagerer. 19 af passagererne står af ved det første stoppested, seks står af ved det
næste stoppested, og to mere står af ved det tredje stoppested. Hvor mange personer er der tilbage på
bussen herefter?
I en skuffe i et helt mørklagt lokale ligger der 12 røde strømper og 12 sorte strømper. Du kan hverken se
eller føle forskel på de røde og sorte strømper i skuffen. Hvor mange strømper kan du nøjes med at tage
med dig ud af lokalet, hvis du skal være sikker på, at du kommer ud med et par der matcher i farven?
Den første person er datter til den anden person. Fire personer, da chaufføren også tæller med. Tre strømper. Uanset hvilken farve den tredje strømpe måtte have, vil dens farve matche med en
af de første to strømpers farve.

