No em fa cap vergonya reconèixer que sóc un bloguer principiant i el més
probable és que en aquest terreny em donis cent voltes. Si més no, haig de
reconèixer que l'aspecte d'aquest blog no convida a entrar-hi: hi ha massa
portes per obrir i fins que no t'hi has ficat del tot no saps ben bé què hi
trobaràs. Me n'he adonat en veure a les estadístiques de visites que ni la
meitat dels qui entren no passen de la Portada Informativa, per bé que la
nota "(Accés a Entrades blog: clic en icona [···] o [ ≡ ], a la dreta del
títol superior)" és ben visible, tret dels qui han arribat pel boca-orella,
cas en què l'informant haurà garantit que no hi havia perill. Per acabar de
vèncer aquestes reticències he decidit escriure el full que estàs llegint.
Abans de res t'he d'advertir que els SHS no són aptes per a persones massa
impacients, perquè cal resoldre'ls utilitzant llapis i goma, però un cop
acostumat a fer-ho diria que constitueixen una experiència qualitativament
diferent dels sudokus clàssics: la resolució és més curta, comporta menys
sobresalts i, fora d'aquells qualificats com a difícils, està assegurada.
En accedir al blog t'has trobat amb la Portada Informativa presidida per un
rosetó de coloraines, constituït per les solucions de sis SHS amb eixos de
simetria d'inclinació diferent, que a banda i banda té una breu explicació
bilingüe en lletra menuda. Llegint-la i mirant les solucions del rosetó ja
et faràs una idea de què es tracta de fer. Si t'interessa seguir, convé que
et desplacis cap avall en la pantalla (una mica més avall de l'enllaç que
t'ha dut al text que ara llegeixes) fins a trobar un enllaç al document PDF
"Consideracions sobre els SHS". No és imprescindible llegir-se'l tot, però
sí que convindria imprimir les tres primeres pàgines i llegir amb atenció
les recomanacions pràctiques 1 a 9 (sobretot la 8, que potser resulta obvia
però que si a l'hora de la veritat te la saltes trigaràs gairebé el doble
de temps a resoldre el SHS). A prop d'aquest enllaç n'hi ha un altre on hi
posa "Plantilla hexagonal". Pica'l i et sortirà un full pautat per resoldre
6 SHS: imprimeix-ne unes quantes còpies. Després d'això, ves a dalt de tot
de la pàgina i a la dreta del títol veuràs un petit quadrat amb tres punts.
Pica-hi dintre i aniràs a una nova pàgina: com ja saps, la primera entrada
que el visitant de un blog es troba és l'última introduïda, i a mesura que
es desplaça cap avall va veient les més antigues. Doncs bé, jo hi penjo una
entrada cada dilluns feiner (si no puc, dimarts), que és un document PDF de
dues pàgines amb 6 SHS; a la primera pàgina hi trobaràs els sis enunciats
(els sudokus pròpiament dits) i a la segona les seves solucions; convé que
no miris les solucions abans de resoldre els SHS, ni tan sols donant una
ràpida ullada, perquè dels nombres que omplen les cel·les potser després no
t'en recordaràs, però de quins són els eixos de simetria sí, perquè queden
ben destacats, i el joc perdria part de l'interès (si no vols fer trampa).
Si, per exemple, vols resoldre els últims 6 sudokus penjats, has de picar
en el títol "Del SHS XXXX al SHS YYYY:" situat més amunt, llavors sortirà
l'enllaç (en blau) al document PDF corresponent i només et queda picar-hi
al damunt per poder-lo visualitzar. Si només te'l mires perquè tens pensat
treballar sobre les plantilles impresses prèviament o també imprimeixes el
document (només la primera pàgina o totes dues), això ja serà cosa teva.
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