
Tak jsme se zase po roce vydali na NaPALMně. Tentokrát byla hra opravdu zvláštní. Většina 

šifer vypadala hodně podobně. Orgové nás navíc na startu upozornili, že Laďa bude mít letos 

narozeniny, a proto, pokud si mohli vybrat, tak zvolili heslo, které končí písmenem L.

Startovní aktivitu jsme zvládli celkem lehce a na druhé stanoviště přicházíme jako čtvrtí. Šifra 

byla moc pěkná napohled, asi 22 centimetrů velká. Bylo na ní několik pětiúhelníků a 

šestiúhelníků. Nakonec jsme ji prolomili a na další stanoviště přicházíme opět jako čtvrtí. 

Šifra byla maličká, jak jsme po přeměření zjistili, jen 4cm. Po pořádném zkoumání jsme objevili 

něco dost zajímavého. Zahříváním měnila šifra svoje vlastnosti a až jsme ji zahřáli na více než 

40°C, tak jsme ji vyluštili. I když byla tato šifra o dost lehčí než ta předchozí, tak byla hodně 

zajímavá. Pořád se držíme na čtvrtém místě. 

Na čtvrtém stanovišti jsme napřed chvilku obhlíželi otvory v šifře, ale když jsme si spočítali, že 

je jich 26, tak nebylo co řešit. Šifra byla přibližně stejně lehká jako ta předchozí, dostali jsme se 

na druhé místo.

Tak to bylo teda hustý. Relativně nejtěžší šifra hry. V šifře byly vytlačeny takové malé důlky, tak 

jsme si mysleli, že to bude nějaký brail naruby. No, dalo nám to zabrat a na další stanoviště tak 

přicházíme až jako čtvrtí. 

Tahle šifra vypadala opravdu netradičně a nejvíc se od ostatních lišila. Vzpomněli jsme si, že 

jsme něco podobného už viděli na Krůtě i na Kachně. Tak jsme to dali a musíme uznat, že to 

byla relativně nejlehčí šifra hry.

Opět jsme se vyšvihli na druhé místo a hledíme na šifru, která nás zaujala barvou. Byla svítivě

žlutozelená (asi abychom ji potmě dobře našli). Zdálo se nám, že jsme už podobnou viděli

někdy dávno, ale v bílém provedení. Jak jsme tak vzpomínali, vyběhl z křoví nějaký pes,

šifru popadl do tlamy a odnesl. Chvíli jsme ho honili a tak na další stanoviště přicházíme jako 

šestí. Šifra byla zvláštní svou cihlovou barvou. Byla složena z osmi dílů - že by semafor? Ale 

vystupující hrbolky by napovídaly spíš na braila. Ukázalo se, že to byla nejtěžší šifra hry.

Ta předchozí šifra asi ostatním nesedla, na poslední stanoviště jsme přišli první! Ale poslední 

šifra vypadala, na rozdíl od těch předchozích, nějak nepovedeně - jako by se orgům při 

transportu rozmáčkla. Šifra byla docela velká a byla složená ze čtyř dílů. Vyluštili jsme ji a 

vyhráli jsme - hurá!
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Řešením šifry je heslo. Po odeslaní zprávy RES se dozvíte polohu dalšího stanoviště.


