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1715- ben a valahol a Karib térségben hatalmas hullámok közepette hajózott a rettenthetetlen 

Flint kapitány és legénysége. A Golden Shadow fedélzetén 200 matróz állt készen a zsákmány-

szerző csatákra. A hajó mindkét oldalán 50 ágyú sorakozott. Flint a leghírhedtebb kalózkapi-

tány a fejébe vette, hogy meghódítja New Providence szigetét és ezzel elfoglalja Nassau vá-

rosát. A város gyönyörű, ám veszélyekkel teli. Sötétedett. A sziget meghódításához kipihent 

és tettre kész kalózokra volt szükség. A kiadós vacsora mellé – bátorító italként - rumot is tettek 

az asztalra… tettek volna. Ám amikor Billy lement a hajótérbe, meglepetés érte. Valaki megitta 

az összes rumot! Sebbel - lobbal rohant a kapitányhoz jelentést tenni. Flint minden emberét a 

fedélzetre hívta és kérdőre vonta azokat, akik a hajótérben tartózkodtak.  

Flint kérdésére a következőket mondták: 

Hector: Marty vagy Tomas volt.  

Marty: Sem Georg, sem én nem voltam. 

Tomas: Mindketten hazudtok.  

Steve: Nem az egyik közülük igazat mond, de a másik nem.  

Georg: Nem, Steve, nincs igazad.   

Billy: A kalózok közül a 3 valóban igazat mond, de abban, amit a másik kettő mon-

dott, nem bízom.  

 

Vajon ki itta meg a rumot?  

Hajnalodott. Az árbóckosárban figyelő Silver a sziget kikötőjében a britt flotta hajóit vette 

észre. Sietve igyekezetett lemászni a fedélzetre ám az árbóc kétharmadánál járva a lába meg-

csúszott és a tengerbe esett. A hatalmas hullámok messze sodorták a hajótól.  

Segíts visszajutni Silvernek a fedélzetre, ha tőle öt 2,5 cm-es deszka úszik a víz felszínén úgy, 

hogy azok végei rövid lánccal kapcsolódnak. Mekkora az ábrán látható két deszka által bezárt 

DEF szög?   

Sajnos idő közben a hajó sem bír ellenállni a hatalmas hullámoknak, egyre távolodik, az utolsó 

deszkát elérve, a legénység már Silver segítségére siet. Egy hosszú sodrott kötelet leengedve, 

vissza tudják juttatni a hajó fedélzetére. Meddig tudnád folytatni a szakaszok rámérését a szög 

száraira, ha a hajó az utolsó lehetséges metszéspontban van? 
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Miután Silver sikeresen megmenekült az éhes cápák elől és beszámolt a kapitánynak a koráb-

ban látottakról, Flint gondolkodóba esett: Vajon hogyan jussunk a sziget közelébe, hogy a britt 

flotta emberei ne vegyenek észre?  

Csónakot küldött hát a szigetre 7 emberrel. Az ő dolguk volt, hogy kiderítsék, milyen céllal 

állomásozik a szigeten a flotta. A tenger sötét, a hullámok hatalmasak, ám a kalózok bátrak és 

kitartóak. A csónakból kiszállva egy helyi kereskedővel találták szembe magukat. Két puska-

poros hordóért és egy ágyúgolyókkal teli ládáért együtt 335 aranyat, három ágyúgolyókkal teli 

ládáért és két kardért 315 aranyat, két puskaporos hordóért és két kardért együtt 350 aranyat 

kért. Mennyibe került a kard, a puskaporos hordó, az ágyúkkal teli láda külön – külön?  

  

Az üzlet megkötését követően a kalózok információgyűjtésbe kezdtek, szétváltak és mindenki 

más-más irányba indult kérdezősködni. Az egyikük, Scott, egy postáskisasszonnyal kezdemé-

nyezett beszélgetést, aki a minap hallotta az utcán, hogy a helyi kormányzó a város és a sziget 

védelme érdekében 3 kardforgató gyakorlatot szervez a szigetlakóknak. Az egyes gyakorlato-

kon a résztvevő lakosok számának összege 2640 volt. Az elsőn a lakosok 75%-a, a második a 

62,5%-a, a harmadikon pedig a 80%-a vett részt. Továbbá a sziget minden lakója részt vett 

legalább két gyakorlaton. Vannak-e olyan lakók, akik mind a három gyakorlaton részt vettek, 

és ha igen akkor hányan?   

  

Eközben Bryson kalóz némi arany ellenében egy pergamen lapot szerzett, amelyen egy 6 sorból 

és 6 oszlopból álló táblázat volt látható, minden cellájában egy számmal a következő módon:  

 

  

 

A pergamenen továbbá egy 4 négyzetből álló szürke alakzat is szerepelt.  

 

      

      

  

Miután összetalálkoztak a 7 kalóz nagy gondolkodásba kezdett. Ha megtalálják a helyes vá-

laszt, meg lesz a titkos bejárata az erdő alá vezető alagútrendszernek. A roncsöbölben a leg-

rozsdásabb hajótól ennyi métert kell megtenni keleti irányba a rejtekajtóig. A négyzetrács négy 

négyzetét az összes lehetséges módon lefedték a szürke alakzattal és kiválogatták azokat az 

eseteket amelyekben, a négy szám összeg osztható 9-cel. Vajon hány ilyen lefedést találtak?   

A történet hamarosan folytatódik…  
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