De oplossing van de vorige puzzel:
Het verraderlijke tegeltableau

Puzzelrubriek bij
Mijn weekblad

█ = 1 en blanco = 0

Hermes de Drievoudige
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Op een dag verscheen voor kalief Abdallah alMamoen een oude geleerde.. Na een diepe
buiging zei hij: “Men vertelt mij, o emir der
gelovigen, dat u op zoek bent naar de geheimen
van Allah.”
“Dat is zo, oude man. Weet jij daar meer van?”
De man boog nog dieper en zei: “Ik ben een
verzamelaar van oude verhalen en legenden. Er is,
o emir der gelovigen, een oud verhaal over een man
die profeet en koning en wijsgeer was, alle drie was
hij en daarom noemden ze hem de Drievoudige.
Sommigen dachten dat hij meer god dan mens was,
maar dat is taal van ketters. De Grieken noemden
hem Hermes, de Hebreeërs noemen hem Henoch en
bij de Arabieren staat hij bekend als Idris. Men zegt
dat hij de komst van de zondvloed had voorspeld uit
de sterren. Volgens de overlevering zijn de boeken
van Henoch bewaard gebleven in een stad in het
Noorden van Mesopotamië. Daar worden ze nog
altijd bestudeerd door de mannen die men wel de
Wijzen uit het Oosten noemt.”
Verrast keek de kalief naar al-Kindi. Beiden
dachten hetzelfde: de magiërs! De mannen die zo
geheimzinnig over alles hadden gedaan, zelfs over
hun leeftijden. Ze waren 75, 81 en 87 jaar oud, wist
hij nog.
‘Waar ligt die stad?’
Op die vraag moest de oude man het antwoord
schuldig blijven. De kalief rechtte zijn rug. Hij had
een nieuwe zijweg voor zijn zoektocht gevonden.
Maar al-Kindi had nog wel een puzzel voor hem.
Vraagstuk: Los x en y op in de volgende
vergelijkingen:
(1) xy – yx = x – y
(2) xy – yx = x + y.

Duidelijk herkenbaar zijn de vele afbeeldingen van
het kruis, het symbool van de christenen. Ze komen
in deze figuur niet minder dan zevenmaal voor. Het
zal geen verbazing wekken dat al-Mamoen
geschokt was en zijn tegelplein eerst weer wilde
opbreken.

Letterpuzzel 8
Het woord dat past bij de beschrijving in het linkerrijtje, plus een bepaalde letter, wordt het woord dat bij de
beschrijving in het rechterrijtje past. De toegevoegde
letters vormen de oplossing.
Ree
Tot nu toe
Spil
Vader
Bekeuring
Kledingstuk
Nagerecht

eenheid van frequentie
lekkernij
fotografische term
bosgod
vereniging
godin van de haard
vuur

Oplossing taalpuzzel 11: Carnaval
1. Chips, 2. Auto, 3. Raden, 4. Noot, 5. Amstel, 6.
Vers, 7. Aftrekken, 8. Laat.

