Uit het puzzelboek
van meester Sam

Oplossing De woede van de sultan
De sleutels horen als volgt in drie groepen te wor-

den verdeeld: 78 x 345 = 26910. De ontsnapte
dames waren dus 2. Amurra, de schrandere, en 8.
Anmar, de panter,

Twee vrouwen op de markt
Op een dag waren twee dames allebei naar de
markt gegaan om hun appels te verkopen. Mevrouw Smith en mevrouw Jones hadden evenveel
appels in hun mandje, maar die van mevr. Jones
waren groter. Zij verkocht twee appels voor een
stuiver terwijl mevr. Smith voor drie appels een
stuiver vroeg. Ze hadden nog geen appel verkocht
toen mevr. Smith werd weggeroepen. Ze vroeg
mevr. Jones op haar mandje te passen. Die deed
alle appels daarop samen in één mandje en verkocht ze voor de prijs van vijf appels voor twee
stuivers. Toen alle appels waren verkocht en de
dames wilden afrekenen bleek mevr. Jones zeven
stuivers te hebben verloren. Hoe kon dat?

De puzzelrubriek vernieuwd,
c.q. verouderd
Onlangs vond ik een oud puzzelboek. In een vorige eeuw vermaakte men zich nog niet met sudoku’s, cryptogrammen en Zweedse puzzels die nu
de markt beheersen. Ik vond die puzzels van
vroeger toch wel leuk en besloot ze in mijn puzzelrubriek op te namen. Daarom beginnen we
deze week met een paar nieuwe rubrieken, zoals
Met lucifers spelen en Prentje invullen.

Met lucifers spelen (1)
Verleg een of meer lucifers, zodat de rekensom klopt.

Letterpuzzel 14
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.
Niet dichtbij
Kerstbrood
Uitroep van vreugde
Vod
Vlug
Indonesisch eiland
Haarkrul

meisjesnaam
omslagdoek
lichaamsorgaan
Engelse titel
droesem
rechtbank
Germaanse godheid

Oplossing taalpuzzel 17: Struikje
1. Stuk, 2. Traan, 3. Roer, 4. Uitje, 5. Intern, 6. Klaar,
7. Jagers, 8. Erna.

Prentje invullen (1)
Maak de gedeelten waarin een punt staat zwart.

