
Pro vyřešení šifry č. 1 bylo potřeba nejprve vyřešit 4 jednodušší šifry (viz další stránky), které 
kódovaly určitý zdravotní problém. Ten si týmy vyléčily obíháním po nemocnici. Dozvěděly se tak 
část tajenky. Řešení se hlásilo na centrální evidenci. Pokud někdo uhádl řešení bez návštěvy RTG, 
byl přednostně na rentgen, protože bez RTG snímku nešlo zdolat hru..    ještě poslán 
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3 Objevili na kšandě
1 Tácem v oblasti kníru
6 Hádka obyvatel Domažlicka klimaktérií
2 Zkonzumuje společně s ženou
6 Určitá paní vláčena
4 Variantu uvnitř červenohnědého povlaku
5 Intimní s předností 
2 Dovádění nebo odpočívání s madam
5 Čerstvý se šachovou figurou
6 Přírodnímu útvaru zmrzlou vodu přežvýkavci
4 Pentlí s grafitem
2 Duchovního k jemnostem
5 Cukrářskému výrobku do části obličeje
3 Vmasíruj dvě hodiny před odpoledním čajem
4 Jde to snižuje těžiště 
1 Užitečnému hmyzu ve vedení
3 Párová interpunkční znaménka podél silnice
5 Žádej řidičku povozu proletí skrz obruč
7 Nalákám do áčka    
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V konzumaci ethanolu jsem byl vždycky nejlepší, hrál jsem opravdu tu nejvyšší 

soutěž. Kdykoliv jsem si dal gin, dostal jsem se do stavu vytržení a ani jsem 

nevnímal okolí. Když jsem míchal daiquiri, byl jsem opravdu naprosto přesný. 

Po absintu jsem měl tendenci se předvádět, a to i na veřejnosti. Velmi rád jsem 

měl irskou whisky, která skvěle voní při výdechu. S kamarády z Moravy jsme 

nad hruškovicí meditovali o smyslu lidského bytí. Bohužel jsem propadl 

závislosti na bacardi, všechno propil a zadlužil se, až mi pak přišli zabavit 

veškerý majetek. Pokusil jsem se vypálit si podomácku campari, ale nepovedlo 

se mi to a došlo k obrovskému výbuchu. Přivolaný lékař už pouze konstatoval, 

že mi pomůže jen fernet (známý též jako lak na rakve), konstatoval totiž smrt. 
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samomluva, modřina, kulečník

potrava indiánů, rvačka, infekční onemocnění jater

vyhynulý členovec, cvičební úbor, soud

rozsáhlá odborná publikace, obratný kousek, jednoduchý

zkušební obrazec, hovězí řízek, vítězství

ptačí židle, iniciála, obchodovací desková hra

duchovní, výzkumník živé přírody, umyvadlo s vodotryskem

jednotvárný, nástroj kočího, čtvrtrok

motocyklová překážková disciplína, závodní auto, celistvá stavba
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