
Det er fem av hver av disse syv trekantene, dvs til 
sammen 35 trekanter.

Skal du fargelegge en sirkel vil du bare bruke to farger, en på innsiden og en på utsiden...Det samme 
gjelder her. Ta utgangspunkt i en sirkel og "fargelegg" hele, deretter reverserer du farger der den møter 
andre sirkler.

For å unngå mønsteret over må han legge striper, 
annenhver hvit og svart. Alternativt kan han dele gulvet 
på midten og ha svarte på ene siden og hvite på andre 
siden.

Hund – rund – rand –
sand – sant – salt – falt –
fall – full - fugl

En løsning på hund til fugl kan være:
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Nei, det er helt umulig å ikke 
krysse samme bro to ganger 
uansett hvor du starter. Du må i 
samme punkt flere ganger og 
det er et odde tall med mulige 
valg - derfor blir det en 
umulighet.

Dette er bare semantikk; sidene blir 
ikke byttet om i speilet - det er bare 
du som synes at de byttes om. Vi 
bruker høyre og venstre fordi vi har 
to hender og de blir ikke byttet om -
de blir bare speilvendt.

Først summerer du hva alle tallene i tallrekka blir til sammen. Det er en enkel metode for å legge 
sammen tall i rekkefølge og formelen  for n tall blir: (n*(n+1))/2 - i dette tilfellet blir det altså:
100*101/2 = 5 050. For tallrekka 1-10 blir det 10*11/2=55 - kan være noe å briljere med i 
selskapslivet :-)

Når tallene blir sagt legger du dem sammen i hodet etter hvert. Summen du får trekker du fra summen 
av alle tall og svaret er tallet som mangler. Eks. tallrekka 1-10 og tallet som ikke nevnes er 4. Totalen er 
som nevnt over 55. Hvis du legger sammen 1+2+3+5+6+7+8+9+10=51, og deretter tar du 55-51=4

Magiske kvadrat lager du slik:

Tallet 1 skal stå i midten av øverste rad
Det neste tallet skal plasseres diagonalt NordØst
Hvis denne plassen ikke finnes bruker du den som blir vertikalt 
eller horisontalt på brettet
Er den plassen opptatt bruker du plassen under den du satte 
inn sist og fortsetter

Se eksempelet til høyre.

1 i midten øverst
2 skal på skrå over, men siden det ikke er rute der må den 
flyttes ned i bunnen
3 på skrå over 2
4 på skrå over tre, men siden det ikke er rute der må den 
flyttes til andre siden
5 på skrå over 4
6 skulle vært på skrå over 5, men der er plassen opptatt av 1 
så derfor må 6 plasseres under 5.tallet
7 på skrå over 6
8 på skrå over 7
9 skulle vært på skrå over 8, men der er det ikke rute og den 
flyttes ned
10 må på samme måte flyttes siden det ikke er rute på skrå 
over 9
11 kan ikke flyttes på skrå over 10 fordi der står tallet 6, den 
settes derfor under 10
12 på skrå over 11
13, 14 og 15 på skrå over hhv 12, 13 og 14
16 kan ikke på skrå over 15, og siden den ikke kan flyttes 
horisontalt eller vertikalt skal den under 15
17 flyttes til motsatt side siden den kommer utenfor
18 må tilsvarende flyttes ned
19 og 20 på skrå over 18 og 19
21 kan ikke på skrå over 20 for der står 16, og 21 flyttes under 
20
22 på skrå over 21
23 må flyttes til motsatt side
24 på skrå over 23
25 kan ikke på skrå over 24 siden det ikke er rute og flyttes 
ned

Legger man sammen tallene:
17+24+1+8+15=65
23+5+7+14+16=65
4+6+13+20+22=65
10+12+19+21+3=65
11+18+25+2+9=65
17+23+4+10+11=65
24+5+6+12+18=65
1+7+13+19+25=65
8+14+20+21+2=65
15+16+22+3+9=65
17+5+13+21+9=65
15+14+13+12+11=65
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Først starter man med å dele 1.000.000 på to og spør;
Er tallet over 500.000? Hvis nei må tallet ligge i de første 500.000 
tallene. Deretter deler man dette på to; er det over 250.000? Hvis 
nei blir neste spørsmål; er det over 125.000 osv. På 20 spørsmål vil 
du kunne snevre inn så mye at du finner tallet..
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