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Org X: Ešte do seba kopnem Zlatého Bažanta, Zlatú perlu, Corgoň a Starobrno a môžeme sa pus ť do vymýšlania šiﬁer.“
”
Org Y: Práve si mi vnukol nápad na skvelú šifru.“
”
Org X: Myslíš tým, že som povedal, čím so zapil dnešného španielskeho vtáčika, segedínsky guláš, Stroganov a sviečkovú?“
”
Org Y: Presne tak.“
”
Org X: Rozumiem, takže keď poviem, že som sem dnes išiel autobusom z Bystrickej cez Milana Marečka, Technické sklo a Š. Králika, tak to zapadá do kontextu šifry.“
”
Org Y: Áno, ale pamätaj, že na poradí záleží.“
”
Org X: Takže chceme poslať účastníkov spočítať dlažobné kocky na Kežmarskom, Kamennom, Rybnom a Jakubovom námes ?“
”
Org Y: To nie.“
”
Org X: Alebo spočítať, koľko turistov je na Bra slavskom hrade, Kamzíku, pri Michalskej bráne a v UFO?“
”
Org Y: Nie, šifru by mali byť schopní vyriešiť bez toho, a navyše okolo hradu je dnes obmedzená doprava.“
”
Org X: Tak aspoň, napíšem, že ovoniavam Rumanček rímsky, Zvonček, Margarétku a Vlčí mak, snáď aj v tom nájdu šifru.“
”
Org Y: Správne.“
”
Org X: Ale môžeme im nejaké nápovedy umiestniť na vrchol Kežmarského š tu, Rysov, Kupoly alebo Hincovej veže?“
”
Org Y: Nie, to by bolo príliš ďaleko.“
”
Org X: Tak aspoň do Modrého Kameňa, Mar na, Levíc alebo Kysuckého Nového Mesta?“
”
Org Y: Tiež nie, nechceme ich nikam preháňať.“
”
Org X: Pošleme ich, nech nám kúpia Bra slavké rožky, Marlenku, venčeky alebo gumené medvedíky?“
”
Org Y: Nie, pribrali by sme.“
”
Org X: Alebo aspoň Včielku, Emmu, Žilinský večerník a Môj dom, nech sa nenudíme?“
”
Org Y: Nie, nechceme ich ani zruinovať.“
”
Org X: A nedáme im zaspievať niečo od Veca, Michala Davida, Milana Lasicu alebo Jadranky Handlovskej?“
”
Org Y: A ak od nich nič nepoznajú?“
”
Org X: Tak nejaké ľudovky, to určite poznajú. Napríklad Čížičku, čížičku, Pec nám spadla, Anička dušička alebo Neďaleko od Trenčína?“
”
Org Y: Nie, e nie sú dosť moderné.“
”
Org X: Ak chceme byť moderní, mali by sme v šifre spomenúť Gothamského ry era, Čierneho pantera, Thora a Green Lanterna.“
”
Org Y: Myslím, že modernú šifru spravíme tak, že vynecháme Q a X.“
”
Org X: Tak ja si radšej idem pozrieť nejaké diely Sexu v meste, Hry o tróny, Sabriny a Ninja korytnačiek a lúštenie šifry prenechám iným.“
”

