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PRAVIDLA HRY
Vyberte si zadání. Každé obsahuje několik nápověd o pozicích 
některých drahokamů. Každý herní dílek je jedinečný.

Zkombinujte nápovědy, abyste správně umístili všechny drahokamy 
na herní desku a našli pozici červeného diamantu. Ne vždy budete 
znát pozice všech dílků, pokaždé je však lze logicky vydedukovat.

Každé zadání má pouze jedno správné řešení. Všechna řešení najdete 
na konci knížky zadání.

DRAHOKAM/TVAR/BARVA:

Je uvedený konkrétní dílek. V tomto případě se jedná  
o kulatý modrý drahokam.

Je uvedený tvar, ale ne barva. V tomto případě se jedná 
o čtvercový drahokam, jeho barvu ale neznáme.

Je uvedená barva, ale ne tvar. V tomto případě se jedná 
o zelený drahokam, jeho tvar ale neznáme.

NÁPOVĚDA 1: Tato 
nápověda ukazuje 
celou herní desku, 
známe tedy pozice 
uvedených drahokamů, 
tvarů a barev. Pozice 
ostatních dílků je třeba 
vydedukovat.

NÁPOVĚDA 2: Tato 
nápověda ukazuje pouze 
část herní desky. V řešení 
se tedy musí alespoň 
jednou nacházet tato 
kombinace drahokamu, 
tvaru a barvy ve stejné 
orientaci.

NÁPOVĚDA 3: 
Jedná se o negativní 
nápovědu. Znamená 
to, že na 8 polích okolo 
trojúhelníkového 
drahokamu se nesmí 
nacházet žádný modrý 
drahokam.

PŘÍKLAD ZADÁNÍ
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ÚLOHA 1: Táto úloha 
znázorňuje celú hernú 
dosku, poznáme teda 
pozície uvedených 
drahokamov, tvarov 
a farieb. Pozície ostatných 
dielov je potrebné 
vydedukovať.

ÚLOHA 2: Táto úloha 
znázorňuje len časť 
hernej dosky. V riešení 
sa teda musí aspoň 
raz nachádzať táto 
kombinácia drahokamu, 
tvaru a farby v rovnakej 
orientácii.

ÚLOHA 3: Ide 
o negatívnu úlohu. 
Znamená to, 
že na 8 poliach okolo 
trojuholníkového 
drahokamu sa nesmie 
nachádzať žiadny modrý 
drahokam.

PRÍKLAD ZADANIA

RIEŠENIE

PRAVIDLÁ HRY
Vyberte si zadanie. Každé obsahuje niekoľko úloh s pozíciami 
niektorých drahokamov. Každý herný dielik je jedinečný.

Skombinujte úlohy, aby ste správne umiestnili všetky drahokamy 
na hernú dosku a našli pozíciu červeného diamantu. Vopred nemusia byť 
dané pozície všetkých dielikov, ale vždy ich môžete logicky vydedukovať.

Každé zadanie má len jedno správne riešenie. Všetky riešenia nájdete 
na konci knižky zadaní.

DRAHOKAM/TVAR/FARBA:

Je uvedený konkrétny dielik. V tomto prípade ide o guľatý 
modrý drahokam.

Je uvedený tvar, ale nie farba. V tomto prípade ide o štvorcový 
drahokam, jeho farbu ale nepoznáme.

Je uvedená farba, ale nie tvar. V tomto prípade ide o zelený 
drahokam, jeho tvar ale nepoznáme.
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