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Smullyan R., DEKLE ALI TIGER?, Državna založba
Slovenije , Ljubljana, 1989, 179 str. (Z logiko v leto 2000)
Pri Državni založbi Slovenije je v zbirki Z LOGIKO V LETO 2000 izšla
nova knjiga. ki bo zagotovo razveselila vse ljubitelje zabavnih lo g i čnih ugank.
pa tudi zaht evnejše logike. Avtorja knjige Raymonda Smullya na ne bomo
pose bej predst avljali. saj so v tej zbirki izšli že trije prevodi njegovih knjig:
Alica v de želi ugank. Šah ovske skrivnosti Sh erlocka Holmesa in Poznate
naslov te knjige?
V prvih dveh delih knjige nas Smullyan popelje v čudne dežele z
nenavadnimi prebivalci. kjer se človek res težko znajde. č e ne zna lo gi čno
razmišljati. Veni od Smullyanovih dežel živi kralj. ki svojim zapornikom
zastavlja uganke . Če je zaporniku logi č n o razmišljanje bolj tuje. ga požre
tiger. č e pa je dober logik' in uganko reši. dobi za nagrado prostost . pa še
č e d no dekle za nevesto.
ODLOMEK
"V čeraj je bil neusp eh ." je dejal kralj ministru . "Vsi trije zapornik i so
rešili svoje uganke! Danes imamo pet procesov in mislim. da jih bom nekako
ot ežil."
"Odli čna ideja!" je pripomnil minist er .
Kralj je pojasnil, da bo za vse primere tega dne veljalo: č e je v levi sobi
(prvi sobi) dekle. pote m je napis resni če n . če je v njej tiger. potem je napis
n ap a čen . V desni sobi je ravno obrat no: dekle v njej pomeni. da je napis
napa čen . tiger pa. da je napis t o čen . Spet je možno. da sta obakrat tigra ali
obakrat dekleti ali v eni sobi dekle. v drugi tiger.
.

Četrti proces

Potem . ko je kralj pojas nil zgornja pravila. je pokazal napisa :

Katero sobo naj
zapornik izbere?

1.

II.

V OBEH SOBAH

V OBEH SOBAH

STA DEKLETI

STA DEKLETI

