Pravidla letošní šifrovačky vypadala dost přísně, ale my nejsme žádní otužilci. Než
zmrznout, trochu jsme pravidla ohnuli. Řešení: Vyzvednout šifru, jít lyžovat do Arény a
doma vyluštit.
Z rodinných a jiných důvodů jsme mohli(y, dále jen i) vyrazit jen ve dvou a to až po Novém
roce.
Rozcvička a Infantilní nebyly na první pohled, ale na druhý už ano.
Krátkou jsme vyřešili už v terénu. Na místě vznikl spor: Jitka se nechala unést
Fryšavským ledovcem a šla na nejbližší rozcestník, na kterém bylo napsáno Fryšavský.
Eva zůstala na místě a ještě chvíli řešila, a našla. Po telefonickém rozhovoru jsme se sešli
na místě u šifry
Bludná. Tu jsme měli doma předluštěnou. Zdála se trochu problematická, cesty bludištěm
nebyly úplně jednoznačné, ale v mapě jsme našli cíl. Ale chyba! Na zastávce jsme nic
nenašli. Šli jsme lyžovat a doma jsme zjistili omyl. Druhý den jsme běželi na správné
místo, a sebrali předluštěné
Čtverce. Ty chtěly trpělivost, ale byly luštitelné. Při luštění venku bychom úplně zmrzli.
Pak jsme ještě sebrali Dvojtažku a šli lyžovat.
Dvojtažka byla pěkná šifra a její rozluštění by netrvalo dlouho, kdyby si Eva nespletla
dámu s králem a Jitka dala správně mat.
Prázdnou jsme vyřešili po cestě k autu. Jitka ji šla sebrat a Eva lyžovat.
Přísloví jsme luštili po cestě autem domů, ale marně. To byl úžasný nápad, a natolik
originální, že nás to hned nenapadlo. Jitka na to přišla večer a Eva až v noci. Proklatě, tak
něco jednoduchého!
Moc se nám to líbilo, a snad nám bude odpuštěno, že jsme postupovali poněkud
nestandardně. Zapisovali jsme se na pátém místě, ale kocour i bonbony byly ještě na
místě. Ještě tam jsou, jsme až pátí, a navíc nestandardně! Ale bohužel tam už chybí jedna
tužka, kterou Eva dnes našla ve svém ruksaku. Moc se omlouvá, ale v dohledné době se jí
nepodaří ji vrátit, pozítří na týden odjíždí.
A třeba ještě budeme mít čas na Drsnou, až na Tečky máme ty šifry rozluštěné. Z Teček
jenom první podstatnou část.
Šifry byly úžasně propracované. Až nám přišlo líto, že autor zůstane bez odměny. Dalo by
se to nějak napravit?

