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UCHO

Na místo startu přišli první Lucka a Petr a vyzvedli rovnou startovní obálku. Už luštíme, nikomu 
se nechce běžet pro nápovědu, tak posíláme Honzu, narodil se v roce 1984, takže je z nás 
nejmladší. Máňa chce trpaslíky luštit ještě na lavičce v parku, je tvrdohlavá jak koza, ale nakonec 
ji přemluvíme k přesunu na nádraží. Hádejte, co jsem našla ve vlaku za zrcadlem. Obrázek 
hobita s chlupatýma nohama! Honzu cesta do Adamova stála dost draho, zapomněl si na 
nádraží cvaknout jízdenku. Jsme zvědaví, kam bude trasa dál pokračovat, vzpomínáme, kudy 
vedla před pár lety Krtčí nora. V Adamově se nedá luštit v hospodě, z rádia tam zpívá Lucie Bílá 
hrozně nahlas, z toho bychom chytli akorát nějakou duševní nemoc. Při luštění venku nás ale 
pořád obchází babka, která se snaží prodat nějaké zvadlé pugéty. Nakonec šifra nebyla těžká a 
kamarádi Petr, Máňa a Honza vyráží na kótu, my se s Luckou ještě stavujeme v obchodě pro 
pití. Obrázkovou šifru Petr hned svým vynálezem, který má místo nůžek, rozstříhal a tím nám to 
dost zkazil. Tahle šifra pro nás teda byla zabiják, snad ztrátu ještě doženeme. U Žalmana 
vytahuju jablka, která mi nabalila babička. Trefila jsem jablkem Petra do hlavy, asi má mozek 
jako ten fyzik, protože šifru pak hned vyluštil. Cestou na hrad jsme potkali chlápka, který měl 
fousy jako Rumcajs. U stolu, kde luštíme, zapomněl někdo šifrovací pomůcky, je na nich jméno 
napsané fixou, začíná na Růže... a pak je to rozmazané. S křížovkou jsme nakonec udělali 
krátký proces a řešení trošku dohaluzili. Všichni účastníci šifrovačky se tady na hradě rozvalili, 
jako by to byl nějaký zájezdní hostinec. No, na to haluzení moc pyšní nejsme, ale tohle by rychle 
nevyluštila ani liška Bystrouška. Cestou na další kótu nám Máňa líčí zubařovo pokušení 
vytrhnout jí dva  zuby kvůli rovnátkům. Proti všem předpokladům vyzvedáváme šifru jako desátí. 
Na oslavu si připíjíme jablečným moštem a pak zkoumáme pravidla podivných čar a slov. 
Vyluštěno to máme nakonec za 11 minut a spěcháme dál. U Huberta rostou sněženky a luštění 
opět zahajujeme slavnostním přípitkem.


