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17. Læsehesten ****
Anna elsker at læse, og da hun på biblioteket finder den helt nye krimiserie
”Grønlands-mysterierne” går hun straks i gang. Det er dog ikke helt let at finde
ud af, hvilken rækkefølge bøgerne skal læses i, da bøgerne ikke er nummererede. Bibliotekaren fortæller hende at serien består af 12 bøger i alt. Hun får
også at vide, at hele serien er delt op i små underserier med forskellige farver
og med 3 bøger i hver. Af sin gode ven Nanna, som allerede har læst serien, får
hun desuden følgende oplysninger:

1. ”Den tomme skole” kommer tre numre efter en blå og fire numre før
”Vulkanen”.
2. ”Kaptajnen”, som ikke er den sidste i serien, har et nummer, som er det
dobbelte af ”Røde X”.
3. ”De hylende hunde” er ikke grøn.
4. ”Mørke labyrinter”, som ikke er gul, kommer lige før ”Den tavse
eskimo”, men seks numre efter ”Blinde døre”.
5. ”Snefnug, som er blå, kommer efter ”Det gale næsehorn, men fire før
”Signaler”, der ikke er nummer 6 i serien.
6. ”Tandlægen”, der er nummer 8 i serien, er gul.
7. De røde kommer før de grønne.
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Spørgsmål:
1. Hvilket nummer i serien har ”De hylende hunde”?
2. Hvilken farve har ”Den tomme skole”?

10

11

12

Logiske opgaver
Susan Larsen

27. januar 2017

Løsningsskema:
Nr.
1
2
3
4
5
6

Titel

Farve Nr.
7
8
9
10
11
12

Titel

Farve

Opgaven ”Læsehesten” har været brugt som julekonkurrence 2011 i Fagbladet for danske bioanalytikere, og
kan findes på følgende link: http://mags.datagraf.dk/dbio/23/24
Se flere opgaver på: http://physicssusan.mono.net/
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