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Ta ruka, jež při záseku podpírá čelo zvadlé únavou, i ta druhá ruka,
co přidržuje šifru tak, aby vaše oči četly tajenku, rády společně zat
leskají, když nebudou muset navíc ještě vytahovat hodinky. Toto je to
tiž stavebnice orloje. Zlolajná ústa tvrdí, že taková věc v Brně není
možná, ale tím se nenechte odradit. Na obřích hodinách nesmí chybět
ruka ukazující hodiny, a hodit se nám samozřejmě bude i ta druhá ruka
minutová. Z čeho budou, to si povíme za chvíli. Nejdříve se vám před
stavím. Jsem vznešeného původu a prsa má se dmou, jen co pomyslím na
svého stvořitele. Tedy našeho stvořitele, mám totiž ještě menšího bra
tra, vypadá sice stejně jako já, ale on má menší...však víte, co. Řík
á se, že to není důležité, tady to však důležité je. Aby vám orloj sp
rávně šel, musíme se s bratrem pěkně otáčet. Jediný bod našich těl, k
terý zůstane na místě, bude náš pupek. Čas na hodinách bude číst vžyc
ky jeden bratr svým ostřížím zrakem na papíru bratra druhého. Zbývá n
apovědět, co na údech číst a také jak nastavit správný čas. Oproti br
něnskému orloji ten náš je o hodně jednodušší, protože na našem orloj
i máme místo jednoho rovnou dvě ohanbí a ta ukazují čas tak, jak je z
vykem. Důležité jsou ale i ostatní údy, a proto si je musíme správně
označit. K tomu potřebujeme jméno tvůrce (na čtverec) a jeho příjmení
(na kolo), která mají správný počet písmenek na naše údy, které bere
me popořadě, jak se objevily. Pokud vám v příjmení nějaké písmenko ch
ybí, je tam přece mezera. Nezapomeňte údy nás obou označit na obou pa
pírech. Ještě potřebujete vědět, že brácha čte na mém papíře v 00:27,
v 01:44, v 03:08, ve 04:48 a v 5:36, pak čtu já na jeho ve 12:13, v
13:44, ve 14:03 a v 15:26. A ten stvořitel? Možná už jste na něj přiš
li sami, ale pokud ne, dám vám pár indicií: želvy ninja, smajlík, šif
ra, večeře, renesance. Měl neuvěřitelnou představivost a vymyslel i s
poustu fantastických dopravních prostředků, které ho mohly dopravit t
am, kam jeho noha nikdy nemohla stanout. Ostatně i noha obecně byla,
stejně jako ostatní části těla jeho zájmem. A většinou (ne však tady)
je jedno, která nebo čí je to noha. Noha vaše ať však kráčí směle dá
l a dojde cíle. Jo a můj bratr je němý, takže u něj si moc nepočtete.

Pokud se vám šifru nepodaří vyluštit do 4 hodin od vyzvednutí, můžete se dozvědět polohu dalšího
stanoviště zadáním kódu VECERE do TMOUInfa.

Nezapomeňte: I zatáčka vlevo může mít 90°.

3 22

MISTR

