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Cesta Simple Loop
Nakreslete do obrazce souvislou uzavøenou køivku, která prochází všemi bílými políèky. Cesta se pohybuje
vodorovnì nebo svisle mezi støedy sousedních polí a nikde se sama sebe nedotýká ani sama sebe neprotíná.
Cesta nesmí procházet pøes èerná pole.

Draw a single closed loop that travels through all the white cells.The loop goes horizontally or vertically
between centers of cells and does not touch or cross itself. The loop cannot visit the black cells.

Yajilin
Zakreslete do obrazce souvislou uzavøenou køivku.
Køivka prochází pøes støedy polí vodorovnì, svisle nebo se lomí v pravém úhlu. Køivka sama sebe neprotíná,
nevìtví se a ádným políèkem neprochází dvakrát.
Políèka s šipkou udávají kolik je v daném smìru zaèernìných polí.
Køivka prochází pøes všechna pole s výjimkou èerných polí a polí s šipkami.
Èerná pole se nesmìjí dotýkat stranou.
Colour some cells so that you can draw a closed loop through all remaining white cells. The numbers in the grid
tell you how many coloured cells can be seen in the direction of the arrow. No coloured cells are allowed to share
an edge.

Country Road
Nakreslete do møíky uzavøenou smyèku, která prochází støedy políèek buï horizontálnì èi vertikálnì. Smyèka
musí procházet všemi vyznaèenými oblastmi právì jedenkrát (tj. mùe do nich 1x vstoupit a 1x vystoupit). Dvì
sousedící buòky, které náleí rùzným oblastem, nesmí být zároveò neobsazené smyèkou. Èísla v møíce
udávají, kolika políèky v dané oblasti prochází smyèka.
Draw a closed loop through the grid, connecting the centres of cells horizontally and vertically. The loop runs
through all boldly marked areas once. Two neigbouring cells in different areas can't both be unused by the loop.
The numbers in the grid indicate how many cells in that the loop runs through.

Masyu
Nakreslete uzavøenou smyèku procházející vodorovnì èi svisle støedy nìkterých políèek. Smyèka se sebe sama
nedotýká a musí procházet všemi zakreslenými koleèky. Bílým koleèkem musí smyèka procházet rovnì a na
políèku pøed nebo za koleèkem se musí zlomit do pravého úhlu (pøípadnì se smyèka lomí na obou políèkách). V
èerném koleèku se smyèka lomí v pravém úhlu, ale nesmí se lomit v políèku pøed a za koleèkem.
Draw a single closed loop connecting the centres of cells horizontally and vertically. The loop doesn't touch or
cross itself anywhere. The loop runs through all black and white circles. The loop turns in every black circle and
goes straight through both adjacent squares. The loop goes straight through every white circle and turns in at
least one of both adjacent squares.
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Spoleèná políèka pro všechny tabulky.
V zadaných spoleèných políèkách musí ve všech tabulkách být tvar smyèky naprosto stejný!

