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At also best Eta hlídej tu cimru: Vím, čekáte, že tento text napoví

At also best Eta hlídej tu cifru: postup řešení šifry. Jelikož je

At also best Eta hlídejte cifru: letošní TMOU tak trochu jinačí,

At also best éta hlídejte cifru: bude i trochu ulítlý text, který

Atol sob estét a hlídejte cifru: nyní luštíte: Mladý, ambiciozní,

Atol zob estét a hlídejte cifru: pohledný nekuřák, organizátor

Atol zobe stén a hlídejte cifru: a Prahora by se tu rád seznámil s

Atol zob a stén a hlídejte cifru: milou a chytrou dívkou, která mu

Atol sob a stén a hlídejte cifru: bude posilou na šifrovačkách i

Atol sob a stén a hlodejte cifru: mimo ně. Mé další záliby krom Tmy:

Atol sob a stěna hlodejte cifru: 88, Moravské hvozdy, Bedna, Lampa

Atol sobě stěna hlodejte cifru: Krtčí norou, Dnem, Osud, Svíčky, IS

Atol tobě stěna hlodejte cifru: prase a Sendvič. Potkám tě v cíli –

Atom tobě stěna hlodejte cifru: ptej se na toho orga co vymyslel

Atom to městě nahlodejte cifru: devátou šifru „Hlodejte cifru” u

V tomto městě nahlodejte cifru: „U Mlýna”. Inzerce od dalších orgů

V tomto městě nehlodejte cifru: bude jen krátká: Tom chce prodat

V tomto městě nehledejte cifru: staršího favorita na náhradní

V tomto městě nehledejte šifru: díly za pět tisíc. Kačí vás doučí

V tomto městu nehledejte šifru: zeměpisu a přírodovědě a Gusta

V tomto těstu nehledejte šifru: si hledá brigádu na pátky večer.

V tomto testu nehledejte šifru: Další zprávy se sem už nevlezly.

V tomto textu nehledejte šifru: Po uzávěrce: Set taky hledá sleč.
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