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Tento text v sobě obsahuje řadu kostrbatostí, patrných na
první pohled. Sám o sobě však, věz, asi vyluštit nejde. 
Lépe se podívej. Ve škaredém textu není heslo. Nebude to
lehké, tato šifra není bohužel vata. V textu vyhledej 
názvy dravých i ochočených zvířat. Ne každé z nich Ti 
však pomůže. Zní nocí teskný kvintet. Řev hlupáků. Zato
tučná kořist pro pozorné. Protože z rybníku vše vyteklo, 
k analýze budeš muset proti proudu. Do úvahy při luštění 
šifry potom  vezmi jen ta zvířata, která potkáš cestou.
Musíš mít dobré oko: u náspu tohoto rybníka začíná cesta 
značená obrázky. Máš pocit, že sviští strništi beznaděj, 
že nevíš kudy kam? Ne! To pýr jen šustí noční tmou. Jdi a 
važ každý krok: pozorně si zvířata zapisuj v náležitém 
pořadí. Jsi stále v civilizaci, kámo. U chat proto moc 
neřvi, ať nemáme průšvih! Dáš už se na cestu? K analýze 
se hodí více hlav, ať jde raději celý tým s Tebou. A 
nebuďte slepí, cesta není přehledná. Svíčkami nesviťte, 
abyste neuhořeli. Nemáme tady hasicí kýble. Chaty i les 
snadno shoří. Sviťte baterkami: stezka je schůdná.  
Začíná, jak jsme řekli, u vtoku. Všechno jde napřed 
těžko. Byl každý někdy v koncích. Pokud lanka, pokud 
spletitou síť, pokud obtížné uzly této šifry rozmotáte, 
určitě se zaradujete. Ale to předbíháme. Tahle šifra je 
pichlavá jak ostny divokého dikobraza. Prostě najděte 
první obrázek, pak druhý. A tak dále. Musíte pečlivě 
hledat. Elegantní návrat od určitého místa nebude možný. 
Jen oklikou. Poskytneme Vám zajímavý pohled: nácek tady 
postavil hodně zajímavé stavby. Jenže až budete na konci, 
budete zároveň úplně mimo! Týl bude prostě nedosažitelný 
stejnou cestou: nesmíte  se motat v protisměru ostatním. 
Ale to pochopíte, nebojte se. Hledejte obrázky. Vodní 
živel ryba má ráda, hru zas hráč. (A org má strach. Roch, 
Čtverečky, Sv. Primitivus, Svíčky bez víček a jiné šifry 
mají orgové v paměti jako memento – ale to je pro luštění 
úplně nepodstatné.) Projděte stezku. Až na konci cesty se 
pusťte do luštění. Nevíme, zda to bude v suché podzimní 
noci, či v dešti. Každá příprava každé TMOU trvá skoro 
rok a vezme obrovskou spoustu času.  Mech vykvete a 
odkvete, dívky otěhotní a porodí. Vzpomeňte na biologii a 
nějak to utřiďte. A jak to seřadit, až nakreslíte správná 
písmenka? Třeba podle prvních nalezených. Hodně štěstí.

V následujícím textu nehledejte šifru: 
Další zprávu dohledávejte pod kořeny mohutného smrku. 


