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U této šifry si prosím vezměte pouze jednu kopii.

Další šifru hledejte na cestě 8792 m východně
Cože? Nemá tohle být osmá šifra? Měla by, že? Nebojte se, jste tu správně a na všechno
jednou dojde. Takže co to má znamenat? Nic zvláštního, to jen meta-orgy přepadla nostalgie
po meta-orgování a připravili si pro vás malé překvapení. Takovou malou hru ve hře, která
vás dovede k osmé šifře letošní TMOU. Vzhledem k tomu, že se výrazně zasloužili o jeden z
minulých ročníků, dali jsme jim volnou ruku, tedy výměnou za slib, že vše proběhne
bezproblémově a že nebude narušena konzistence šifrovacího prostoru. V takovém případě
bychom museli celý experiment přerušit.
V každém případě nad tímto meta-zadáním příliš neotálejte. Pravděpodobně z něj nic
nevyluštíte. Z velké části je to totiž jen náhodné uspořádání symbolů, které, jak později zjistíte,
obsahují velké množství balastních informací. Raději se běžte podívat k bráně židovského
hřbitova.
Mimochodem, tahle kurzíva také není úplně obyčejná. Sice neobsahuje šifru, ale můžete v ní
najít informace, které vám k jejímu nalezení mohou pomoci.
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U této šifry si prosím vezměte pouze jednu kopii.

Další šifru hledejte na cestě 4696 m východně

Toto zadání jste si vyzvedli, ehm, uvnitř židovského hřbitova, konkrétně zhruba uprostřed
jeho severní zdi. Je to krásné místo, které stojí za návštěvu, ale ne o šábesu a navíc v noci, kdy
jsou židovské hřbitovy uzavřeny. Škoda, že na to meta-orgové nepomysleli dřív. Ale co už.
Nejste z toho moudří? To nevadí. Ta dvě meta-zadání, která doposud držíte v ruce, vás k
nalezení osmé šifry stejně skoro určitě nedovedou. Ale mohou leccos naznačit. Nejlépe teď
uděláte, když se půjdete podívat na Bezručovu ulici ke sloupu před domem č.p. 71.
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U této šifry si prosím vezměte pouze jednu kopii.

Další šifru hledejte na cestě 2648 m východně

Ti bystřejší z vás už možná tuší, že dosáhnout osmého stanoviště bude trochu problém,
mnohem větší, než nalézt osmou šifru. Nedává vám to smysl? Nevěšte hlavu. Další metastanoviště je umístěno na křižovatce ulic Skalní a U Škrobárny v blízkosti značky s maximální
povolenou rychlostí 5 km/h.
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U této šifry si prosím vezměte pouze jednu kopii.

Další šifru hledejte na cestě 1624 m východně

V tuto chvíli už jistě máte víc než dost informací, abyste věděli, kde osmé stanoviště
(ne)najdete, a že po vás opravdu nikdo nechce, abyste se tam vypravili, už jen protože by vám
osmou šifru neměl kdo vydat. Není to ale žádný problém. Nebo máte pocit, že ano? Pak
budete muset hledat další meta-stanoviště – jak už určitě tušíte – u silnice na protějším břehu
řeky, přesněji u rozcestníku se směrovými tabulemi.
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U této šifry si prosím vezměte pouze jednu kopii.

Další šifru hledejte na cestě 1112 m východně

On je totiž rozdíl mezi tím, dostat se na osmé stanoviště a nalézt osmou šifru. Je fakt, že se k
osmému stanovišti i k osmé šifře blížíte, ale osmého stanoviště dosáhnout nemůžete. Osmé
šifry ale ano. Jak je to možné? Ne nadarmo se říká, že myšlenka je rychlejší než světlo. Pokud
máte pocit, že vám to tak rychle nemyslí, doporučujeme se k osmému stanovišti ještě o
kousek přiblížit a navštívit – zkuste hádat... - ano, ulici Jiráskovu, konkrétně se podívat k
elektrickému rozvaděči před domem číslo 20.
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U této šifry si prosím vezměte pouze jednu kopii.

Další šifru hledejte na cestě 856 m východně

Takže když už se na osmé stanoviště nedostanete, zkuste si představit, jak osmá šifra asi
vypadá. Představte si hlavičku, číslo, samotné zadání šifry… ...no a pak už ji stačí jen vyluštit.
Vaše představa se čím dál víc zhmotňuje, viďte? Chcete-li s tím zhmotňováním ještě trochu
pomoci, zkuste najít kamenný sloupek plotu nedaleko základní školy na však-vy-víte-které
ulici.
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U této šifry si prosím vezměte pouze jednu kopii.

Další šifru hledejte na cestě 728 m východně

Takže si to zrekapitulujme: abyste si dokázali představit, jak šifra číslo 8 vypadá, a vyluštili ji,
nemusíte si ji vyzvednout na osmém stanovišti, které je umístěno vám dobře známým
směrem ve vám dobře známé vzdálenosti. Ona tam totiž z pochopitelných důvodů ani není a
nikdo vám ji nevydá. Jestli nám to pořád nevěříte, přesvědčte se sami.
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Od této šifry nedostanete žádnou kopii.
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1

Cože??? Jak jste se dostali na stanoviště číslo nekonečno??? Nemáte náhodou hledat šifru číslo
8? Tohle snad musí být nějaký rekord v počtu přeskočených stanovišť, vy holoto haluzářská! V
každém případě musíme ohlásit závažné narušení konzistence šifrovacího prostoru a celý
experiment přerušit. Proto vás už na žádné další meta-stanoviště nepošleme, čert ví, co by se
ještě mohlo stát. Musí vám stačit to, co jste posbírali na meta-stanovištích
až
. Hlavně
už proboha nikde nic nehledejte, osmé stanoviště je totiž vážně hodně, hodně daleko. Tu
cestu si ale můžete ušetřit, když přijdete na to, jak šifra číslo 8 vypadá. Až ji vyluštíte, jděte
rovnou na devítku!

Děkujeme!

