
Na zaciatok: Ahoj!
Tu mas dalsiu sifru.
Je tu len text, takze ju urcite date.
Ma sifra diakritiku? Asi sa tu stratila.
Myslis spravne, je irelevantna.
Hladas princip sifry? Trochu pomoci v zadani uvidis. 
Nieco ine len berie miesto.
Mimochodom, je tu pekne? Mne tu bolo prijemne.
Chceme vam predviest aj nezname miesta.
Nechcete v time aj jedneho nevidiaceho?
Sifra, si tazka? Mas asi tri kila.
Nehovor o nej, lebo to je nedobre.
Vpisuj to zvisle.
Je to lepsie nez hlupo vodorovne.
Pod blizsie, poviem ti nieco.
Zuzka ma malu kravu.
Skuma ju kazdu jar.
Mate uz napad?
Mala lama lamala kalamar.
Zamysli sa!
Tim vie, kolko mame samohlasok.
To bolo posledne uzitocne tvrdenie v sifre.
Dalsie stanoviste caka len na vas.
Vela stastia pri sifre.

Bunker BS-8 Hřbitov vznikol krátko pred 2. sv. vojnou ako súčasť petržalského 
opevnenia pred nacistickým Nemeckom. Napriek tomu však padol do rúk Nemcom 
bez jediného výstrelu po Mníchovskej dohode. V súčasnosti sa tu nachádza múzeum 
a knižnica. Bunker dostal meno Hřbitov podľa neďalekého vojenského cintorína 
z čias Rakúsko-Uhorska, ktorý bol v roku 2008 zrekonštruovaný. Bunker má aj svoju
webovú stránku: www.bs8.yw.sk
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