Křížovkám odzvonilo

Doplňování slovíček a těšení se na tajenku upadá v zapomnění. Mladí i staří, všichni se dnes vrhají na rébusy číselné. Co na tom, že se nedozvíte utajené slovo či větu, trénování logiky je dnes v kursu, sudoku jde na dračku.

Nejčastěji 3x3 čtverce, do kterých musíte doplnit čísla od 1 do 9 tak, aby se nevyskytovala vícekrát v žádném řádku, sloupci, ani čtverci. Tento druh zábavy ovládá Čechy a způsobuje boom, jakého se křížovky nikdy nedočkaly.

200 + 1 SUDOKU pro každého, tak  se jmenuje nová knížečka z nakladatelství Dokořán. Malá rozměrem, ale hutná obsahem, na každé stránce naleznete jeden rébus a v zadní části knihy i jeho řešení. Již pátý díl připravil pro čtenáře-luštitele Luboš Bokštefl. Zatímco zdatných „sudokářů“ je dost, o něco méně lidí se vrhá na trochu náročnější puzzle sudoku, či na kakuro. Pokud se chcete zabavit číselnými hlavolamy od nejlehčích po nejtěžší, a k tomu se seznámit i s výše jmenovanými typy, je knížka „200+1 Sudoku pro každého“ i pro vás.

A jaké existují tedy nové varianty, se kterými se v knížce také potkáte? 
Křížové sudoku – čísla od 1 do 9 obsažena nejen v řádcích a sloupcích, jak je obvyklé, ale i v uhlopříčných řadách, vyznačených tmavšími poli.
Puzzle sudoku – řeší se stejně jako klasické, ale namísto čtverců tvoří hranice pole, do kterého doplňujete, různých tvarů.
Killer sudoku – pole rozdělena do obrazců různého tvaru i velikosti. Místo čísel v klasickém políčku na vás číhají v rozích součty všech číslic, která mají být v daném obrazci. 
Kakuro – rozdíl od sudoku spočívá v použité číselné řady. Zatímco v sudoku máte jisté užití čísel 1-9, v kakuro nemusí na všechna čísla dojít. Na první pohled se kakuro liší i vzhledem – obsahuje totiž půlená pole, v nichž je zapsán součet číslic, který pro doplnění musíte rozložit.
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