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Herní deska v podobě jablka je rozdělena do 5 horizontálních částí,  
z nichž každou lze otočit o 180 °:

•  Přední strany jsou označeny čísly 1–5.
•  Zadní strany jsou označeny písmeny A–E.

Vyberte si zadání. Vytvořte herní desku otáčením jednotlivých částí jablka. Všech 15 zadání 
obtížnosti Starter využívá stejné sestavení jablka (12C4E). Stejné sestavení využívají také 
zadání Junior (1BCD5). Každé zadání obtížností Expert a Master ovšem vyžaduje jinak 
sestavené jablko.

Umístěte 3 housenky na jablko. Každá housenka může být ohnuta do různých tvarů. Všechny 
části housenky se musí vejít do důlků na jablku. Žádná část housenky nesmí ležet na ploché 
části jablka.

Snadnější zadání obsahují nápovědy o umístění některých housenek:
• Barevné kroužky představují pozici housenky dané barvy na jablku.
•  Žlutá, zelená nebo modrá hlavička znamená, že hlava dané housenky MUSÍ být umístěna 

na uvedeném místě. Tato nápověda představuje pouze pozici hlavičky, NIKOLI její 
orientaci!

•  Bílá hlavička znamená, že na uvedeném místě MUSÍ být umístěna hlavička některé 
z housenek. Může však jít o hlavu kterékoli housenky. Tato nápověda opět představuje 
pouze pozici hlavičky, nikoli její orientaci.

•  Několik důlků často zůstane prázdných. To je v pořádku.

Každé zadání má pouze 1 správné řešení. Všechna řešení najdete na konci knížky zadání.

TIP
Tuto hru můžete též hrát bez knížky zadání. Jednoduše náhodně sestavte jablko (existuje 32 
různých kombinací) a pokuste se na něj umístit všechny 3 housenky. Většina sestavení jablka má 
více řešení.
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Herná doska v podobe jablka je rozdelená do 5 horizontálnych častí,  
z ktorých každú je možné otočiť o 180°:

•  Predné strany sú označené číslami 1–5.
•  Zadné strany sú označené písmenami A–E.

Vyberte si zadanie. Vytvorte hernú dosku otáčaním jednotlivých častí jablka. Všetkých 15 
zadaní náročnosti Starter využíva rovnaké zostavenie jablka (12C4E). Rovnaké zostavenie 
využívajú tiež zadania Junior (1BCD5). Každé zadanie náročnosti Expert a Master však 
vyžaduje inak zostavené jablko.

Umiestnite 3 húsenice na jablko. Každá húsenica môže byť ohnutá do rôznych tvarov. 
Všetky časti húsenice sa musia vojsť do jamiek na jablku. Žiadna časť húsenice nesmie ležať 
na plochej časti jablka.

Jednoduchšie zadania obsahujú pozície niektorých húseníc:
• Farebné krúžky predstavujú pozíciu húsenice danej farby na jablku.
•  Žltá, zelená alebo modrá hlavička znamená, že hlava danej húsenice MUSÍ byť umiestnená 

na uvedenom mieste. Toto zobrazenie predstavuje len pozíciu hlavičky, NIE jej orientáciu!
•  Biela hlavička znamená, že na uvedenom mieste MUSÍ byť umiestnená hlavička 

niektorej z húseníc. Môže to však byť hlava ktorejkoľvek húsenice. Toto zobrazenie opäť 
predstavuje len pozíciu hlavičky, nie jej orientáciu.

•  Niekoľko jamiek často ostane prázdnych. To je v poriadku.

Každé zadanie má len 1 správne riešenie. Všetky riešenia nájdete na konci knižky zadaní.

TIP
Túto hru môžete tiež hrať bez knižky zadaní. Jednoducho náhodne zostavte jablko (existuje 32 
rôznych kombinácií) a pokúste sa naň umiestniť všetky 3 húsenice. Väčšina zostavení jablka má 
viac riešení.
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