
pro každý tým 1 kus! 1b
Lída, Břéťa, Adéla a Bohouš jdou na tIQoně...

Na Masarykově náměstí to již šumí, je tady spousta lidí. A mezi těmi lidmi i naše čtveřice 
mladých a nadějných luštitelů šifer. Bohouš již netrpělivě v rukách obrací balíček obsahující mapu, 
zadání prvních několika šifer a spoustu dalších nesmyslů, které se ale rozhodně můžou hodit... 
alespoň  tedy  dnes  v  noci.  A je  to  tady,  orgové  vyhlašují  start  a  Bohouš  to  rozbaluje.  Jaké  je 
překvapení celého týmu, když místo loňských čtyř  počátečních šifer  nachází pouze tři,  ale o to 
záludnější. 
„Tady je jakýsi divný obrázek, snad nějaké logo či co.“ divila se Adéla. 
„To by mohla být nějaká hvězda, třeba máme jít ke hvězdárně“ bleskově přihazuje Břéťa. 
„Kdybys raději přemýšlel než promluvíš!“ uzemňuje jeho myšlenku Lída a při letmém pohledu je jí 
jasné kam jít...

„Hele, co to jako je? To vypadá jako zmatená mapa!“ bručí si Bohouš nad šifrou 1c. 
„Já bych to střihl!“ vykřikuje ukvapený Břéťa. 
„Že bys taky někdy řekl něco rozumného?“ poškádlila Adéla Břeťu a hned dodala: „Ale rozhodně to 
nestřihej ty sám, jinak už s tím nic nenadělá ani dvacetičlenný tým odborníků na puzzle...“

„Tak to by bylo, to byla celkem pohoda.“ 
„No jéje, Bohouši, ale co to 'béčko'?“ trochu smutní Lída. 
„No coby, vyluštíme to!“ Adéla zamyšleně a pomalu ze sebe souká nápad: 
„Zkuste  si  vzpomenout  jak  to  bylo  loni.“  „Oni  ti  orgové  určitě  použijou  podobnou  strategii  jako 
minule.“ 
„To je pravda.“ chytá se myšlenky Břéťa a hned ji rozvíjí. „Loni byly čtyři šifry rozmístěné ve čtyřech 
různých směrech od startu, ale letos jsou jenom tři,  to si  to určitě chtěli  zjednodušit a možná i 
nám...“ „Tipoval bych, že 'béčko' leží v severozápadní části mapy směrem od startu.“ 
„Hm, to by šlo!“ přitakává Lída a přichází také se zajímavou myšlenkou: „Všimněte si, že cíl šifry 1a 
je poměrně blízko startu, cíl šifry 1c naopak relativně daleko.“ „Z toho bych usuzovala, že cíl šifry 1b 
od startu bude dál než cíl 'áčka', ale zase blíž, než cíl 'céčka', maj to hezky postupně seřazené :-), 
co ty na to Adél?“ 
„Zní to nadějně, zkusme to.“ 
„Děcka, pamatujete si loni na ty garáže v sídlišti U Nádraží?“ 
„Neprovokuj, Břeťo, to byl pěknej hnus fialovej, nebo spíš žlutej, pitomá elipsa!“ šklebí se Bohouš.
„No to sice jo, ale co když je ty garáže nepřešly a zas to pokoušejí?“ „A pokud Lída nekecá a 
současně to místo opravdu leží v severozápadním kvadrantu mapy se středem ve startu, je tam 
jenom jedna garážová oblast.“ Adéla se nevěřícně ze srandy chytá nápadu: 
„Ty seš ale chytrák, kvůli tobě to určitě všecko udělali jako loni.“ „Takže ke garážím přidej severní 
konec, zeď a most na Pražské a určitě dojdeš leda do pekla, hehe!“ 
„Já bych to tak černě neviděla, ty garáže jsou nedaleko toho mostu a zbylé dvě věci tak nereálné 
nebudou.“ namítla Lída. „A pokud vím, tak je tam i nějaké 'Péčko', i když není v mapě...“
„Tak pojďme!“ najednou rozjařeně spěchá Břeťa.
„Horší než loni to nebude...“ smířeně dodal Bohouš...


