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     КАКО СЕ ИГРА : APPLE TWIST? 

Подлога за игру, у облику јабуке, је подељена на 5 хоризонталних делова и сваки се може 

окретати за 180˚: 

 Делови са предње стране су обележени бројевима 1 до 5 

 Делови са задње стране су обележени словима А до Е за сваки део јабуке. 

 

1. Одабери изазов. Постави подлогу за игру као што је приказано, мешајући одговарајуће 

стране јабуке. У свих 15 STARTER изазова користи се иста поставка (12Ц4Е). У свим 

изазовима на JUNIOR нивоу такође се користи иста поставка (1БЦД5). Међутим, у 

изазовима на нивоима EKSPERT и MASTER користе се различите поставке подлоге за сваки 

изазов.  

 

2. Постави 3 гусенице на јабуку. Свака гусеница се може савити у различите облике. Сви 

делови гусеница морају да стану у рупице у јабуци. Ниједан део гусенице не сме да буде 

постављен на раван део јабуке. 

Лаки изазови наговештавају где треба поставити неке гусенице: 

 Обојени кругови показују где треба поставити гусеницу исте боје. 

 Жута, зелена или плава глава показује да глава гусеница те боје МОРА бити 

постављена баш на то место. Овиме се показује место где треба поставити главу 

гусенице, али НЕ и место где целу гусеницу треба поставити на јабуци! 

 Бела глава показује да глава једне од гусеница МОРА бити постављена ту. То може 

бити глава било које од 3 гусенице. Овиме се показује место где треба поставити 

главу, али не и место где треба поставити целу гусеницу.  

 Често се може десити да нека од удубљења на јабуци остану празна. То је у реду. 

3. Постоји само једно решење, приказано на крају књижице са изазовима. 

САВЕТ Ову игру можете играти и без књижице са изазовима. У том случају, поставите јабуку како 

ви желите (могуће су 32 опције) и покушајте да поставите гусенице. Већина јабука се може решити 

на више начина.  


