Fuska
šifra 12

Ministerstvo šifrování varuje:

2

Luštění ve tři ráno
způsobuje zamrznutí a
záchvaty smíchu

CHAMELEON

Identifikovali jsme problém a šifrovačka byla z bezpečnostních důvodů vypnuta,
aby se předešlo poškození vašich mozkových buněk.
Tohle pravděpodobně není poprvé, co tuto obrazovku vidíte, určitě už jste
nějakou šifru v minulosti rozbili.
Vzhledem k tomu, že šifrovačka už se pomalu a jistě chýlí ke konci, možná by
také stálo za to ověřit, jestli jste do sebe náhodou nenalili příliš mnoho
posíleného džusu. Beztak jste polili i tu šifru, zrovna tahle se ale namočit
neměla!
Určitě taky nemáte pořádné šifrovací pomůcky od Chlýftýmu ani Napalmu a taky
nemáte nainstalovanou nejnovější verzi Absolutna. Pokud vůbec víte, co to je.
Možná jste si mysleli, že když jste zvládli desekrovat hroby, neztratit se v
myším bludišti, oprášit znalosti dějepisu a překonali krizi na Krizovce, tak vám
i teď pomůžou všichni svatí. Jak už ale od druhé šifry víte, žádný z nich to
nepřežil. Faktem prostě je, že máte smůlu a budete si to muset vyluštit sami.
Zkoušejte si klidně morseovku, braillovo písmo, semafor, vlajkovku, substituci
nebo různé číselné soustavy, ale tyhle trapné šifrovací postupy vám nepomůžou.
Dobrá, tady máte ty obvyklé technické informace o problému, třeba vám k něčemu
budou:
Ajtszíje, Bszozljzéjljvmvcsvrsnzo, Csvejvezcvejvp, Djvusvb, Fvksuzžsivt,
Ivfjtjzlzmszt, Jvujzavt, Ksztjznsvkvc, Mjvůsvi, Nspjvlsi, Pjivtsůzo, Tjivisb,
Usajvasvijt, Vsajvdse, Zjvevosvšsm
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