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Tahle obrázková šifra vypadá na zásekovku, tak vybaluju termosku a odpočívám. Nalívám si hřejivou
tmavou kávu a mozek mi konečně začíná pracovat. Tohle měl být asi okoun, ale vypadá to spíš jako tlamoun nilský. Taky nevím, co se hodí do dvojice tady k tomu tamponu. Jestli to je zase nějaká vypečená
asociační tmoušifra, tak jsme v háji. To by nás mohly trumfnout i Ředkvičky. Tahle tečka nad lví tlamou
je asi jenom tisková chyba. Ale počkat, tohle vypadá důležitě, kdybych některá písmena v některých
divných slovech začmáral tmavou fixou, tak se každé slovo rozdělí na hezký počet částí! Tak zkusím letmou prohlídkou odhalit nějaké další vlastnosti. No jo, tady, další důležité pozorování: když se podívám
zblízka na tenhle temnorudý flek, tak vidím, že se skládá z maličkých jedniček a nul, to by mohlo navádět
na čtení! Tak nakonec to vypadá na hezkou analytickou tmářskou šifru. A hele, tohle by nám taky mělo
pomoct – když nechám ta písmenka v těch dobrých slovech ztmavnout, tak hned vidím, jestli mezi nimi
něco zůstalo, nebo ne! Tak jdem tmavnout, ať to máme brzo hotovo, Ředkvičky už se zvedají. Ať si ještě
užijeme atmosféru hry blízko čela pelotonu. No, a je to, honem ruce do rukavic, termohučky na hlavy a
pelášíme. Čeká na nás další úžasná tmoušifra!
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