
Karty
Pro vyřešení karet, bylo třeba učinit několik pozorování a kroků:
1. Na první straně jsou podivné integrované obvody s nepravidelným počtem nožiček a nahoře i 
dole je vždy stejný vzor, který je podmnožinou pěti vývodů. => nabízí se zkusit binárku. Protože 
se jedná o AZ-Kvízový ročník, kde pracujeme s abecedou 28 písmen, tak bylo třeba použít ji a 
dalo se tak pro každou kartu přečíst nějaký text. Konkrétně: MILI HRAČI ŘEŠENIM JSOU 
PISMENKA NA DRUHE STRANE.
2. Každá karta má barevné orámování, které je stejné jako barvy vodičů na druhé straně a počet 
vývodů, který odpovídá počtu bílých obdélníkům se zakulacenými rohy nahoře => nabízí se 
postupně karty „zasouvat to těchto vývodů”.
3. Do obrázků vždy nějaké vývody „vedou” a nějaké „vycházejí” => mohly by to být nějaké 
operace nad písmeny, která lze černým vodičům přiřadit z jednotlivých karet.
4. V každém pojmenování obrázku bylo možné nalézt shluk písmen, odpovídající logickým 
spojkám: JED KY, KLE Y, K MIDLO, KŠ Y, LU , M LE, MÍ AURUS, 
P A, S ÁL, ST ARTA, T EM, UNIF MA, VI ÉKA, ZÁV A. Pro snazší 
určování bylo možné si všimnout, že obrázky jsou po řádcích seřazeny podle abecedy a vstupní 
černé vodiče na řádku jsou také seřazeny podle abecedy: 8x AND, 3x NOT, 6x OR. 
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6. Bylo dobré si všimnout, že pod čtverci se nachází jedna čára a pod ní je místo pro výsledek, 
který je „podtržený” dvěma čárami. To mělo navést na sčítání čísel. Sečtením 4 x CIL = 4 x 149 
(římsky) = , což je výška nedaleké kóty, kde byla další šifra.596

5. Po provedení příslušných logických operací nad binárním zápisem písmen ze „zastrčených” 
karet, bylo možné v čtvercích uprostřed přečíst mezitajenku , , , . CIL CIL CIL CIL


