
Cinco agentes secretos estão recebendo informações sobre suas respectivas missões. Siga as dicas e descubra qual deles
é um exímio motorista.
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Jogue Mais Problemas De Lógica
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MAIS

DESAFIOS

CEREBRAIS

Gravata: azul, preta, roxa, verde, vermelha

Nome: Austin, James, Jason, Stan, Sterling

País: Alemanha, Austrália, Brasil, Líbia, Rússia

Acessório: anel, caneta, celular, guarda-chuva, relógio

Habilidade: artes marciais, computação, direção, disfarce,
parkour

Idade: 25 anos, 30 anos, 35 anos, 40 anos, 45 anos

⇒ Austin está ao lado do agente de gravata Azul.

⇒ O espião especialista em Computação está exatamente
à direita do espião que tem um Relógio especial.

⇒ O agente de 35 anos vai para uma missão na África.

⇒ James é o agente secreto mais novo.

⇒ O espião que vai para a Alemanha está ao lado do espião
especialista em Parkour.

⇒ James está exatamente à direita do agente secreto que
tem um Anel espião.

⇒ Quem tem um Relógio espião está em algum lugar
entre quem tem 40 anos e o Austin, nessa ordem.

⇒ Stan está ao lado do agente secreto que vai para
Moscou.

⇒ Sterling está em uma das pontas.

⇒ O homem de 40 anos está usando uma gravata
Vermelha.

⇒ O agente secreto mais velho está exatamente à direita
do agente secreto que vai para a Austrália.

⇒ Jason está exatamente à esquerda de Austin.

⇒ O espião especialista em Dirigir carros está ao lado do
espião de 30 anos.

⇒ O agente secreto que vai para a Berlim está ao lado do
agente secreto de 35 anos.

⇒ O agente secreto especialista em Artes marciais está
exatamente à esquerda do espião de 35 anos.

⇒ O espião de gravata Verde está ao lado do espião
especialista em Artes marciais.

⇒ Austin tem 30 anos.

⇒ O agente secreto que tem um Celular especial está
exatamente à esquerda do agente secreto que vai para
Trípoli.

⇒ O agente secreto que tem um Guarda-chuva espião está
em algum lugar à direita do homem de gravata Verde.

⇒ Na segunda posição está o espião de gravata Roxa.

⇒ O agente secreto que vai para a Europa está
exatamente à direita do agente secreto de 30 anos.
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