16. ročník

4. sada
401. Šachy
Bílý s černým po jednom tahu vytvoří remízové postavení.

Kód přečtete pod figurami, které změnily svoji pozici (vždy čteme nejprve písmeno pod
výchozím a poté pod cílovým polem).

AENAKEMP
ARVYOHKO
TVRLNVPT
ONLAIARE
EUSTVEIR
NJCKCINM
OVLMELAX
LEAPUIRO

402. Na jejich počest
Jako kód zadejte příjmení.

403. Kód
Kódů jsme byli pletiva máme.
Kódem jsi treska usne ta.
Kódu jsou plechy tam kapla máta.
Kódech bude tam tipla není.
Kódy budete velikost tresti usmání.
Kóde jsem byl kostka vaneme.

404. Ta na deset

405. Mlha
Ahoj,
jmenuju se Vilda, třeba jako Vilda Čok. Vilda Čok samozřejmě nejsem, ani nevím, proč mi přišel
na jazyk. Možná proto, že se mé příjmení rýmuje s tím jeho.
Mám dva kamarády a přítelkyni. Mít dvě přítelkyně a jednoho kamaráda by jistě také nebylo
k zahození, ale jsem anglický gentleman, takže to nepřichází v úvahu. Společně s kamarády i
přítelkyní hodně cestujeme. To nás naučil můj dávný francouzský otec, který má spoustu jiných
potomků, z nichž většinu jsem nikdy neviděl. On je taky zplodil pouze obrazně, že ano. Jeho
potomkové jsou různí, ale jedno mají často společné: dobrodružné osudy na více či méně
podivuhodných cestách. Nutno podotknout, že mi můj otec dal jiné křestní jméno, než pod
kterým mě vykreslili později. Dal mi i trochu jiné příjmení. Pro Vás, mí šifrovací přátelé, je ale
jistě zajímavější až mé nové příjmení, neboť je správně zamlžené.
Zpět k nám čtyřem. Jak tak cestujeme, rádi si zpíváme. S tím už můj dávný otec nic společného
nemá. Zpíváme o tom, jací jsme, i o tom, že nakonec zvítězíme. Jako účastníci šifrovacích her
jistě oceníte, že chodíme tmou i dnem. Ano, i o tom zpíváme.
Teď už jistě víte, kdo jsem. A ke štěstí Vám už stačí jenom najít klíč. Přesně tak, řešením
tentokrát není ani heslo, ani kód, ale klíč.
S láskou,
Váš Vilda
P.S. Stále neznáte klíč? Zazpívejte si s námi!

