CIVILIZACE 6
šifrovací trail v Praze a okolí

Šifra 4: Slabikář
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Ema má mámu.

Puška má majitele.

Puška navozuje moc.

Máma má stůl.

Kopačky mají balón.

Lama analyzuje hovno.

Ema má hru.

Nápad má realizaci.

Tým kopíruje zadání.

Stůl má mísu.

Článek má pravdu.

Hra rozděluje body.

Stůl má nohy.

Přednost má výjimky.

Orgové eliminují značku.

Hra má tým.

Kohoutek má hřebínek.

Šifra skrývá řešení.

Máma má ruce.

Slepice má stehno.

Myš líže mozek.

Ruce mají prsty.

Nápad má mouchy.

Počítač ilustruje srst.

Mísa má dno.

Mouchy mají křídla.

Osa schovává rotaci.

Mísa má maso.

Díra má střepy.

Ruce třou dno.

Hra má orgy.

Slepice má vejce.

Kohoutek rozkloval skořápku.

Tým má lamu.

Myš má mozek.

Máma opakuje pravdu.

Tým má čelovku.

Mouchy mají hovno.

Kost mělní stonek.

Nohy mají kopačky.

Myš má srst.

Ruce nalézají nohy.

Lama má šifru.

Vejce má skořápku.

Orgové atakují tým.

Prsty mají nehet.

Mozek má IQ.

Autor provokuje čtenáře.

Šifra má zadání.

Odstavce mají oddělovače.

Stůl obsahuje květiny.

Orgové mají pravidla.

Vejce má žloutek.

Značka ruší výjimky.

Dno má rýhu.

Návštěvníci mají květiny.

Počítač aktivuje IQ.

Šifra má řešení.

Květiny mají stonek.

Odstavce definují oddělovače.

Zadání má slova.

Mozek má paměť.

Orgové inovují pořadí.

Dno má díru.

Srst má chlupy.

Ruce leští pušku.

Prsty mají článek.

Autor má čtenáře.

Body ignorují hodnotu.

Ruce mají pušku.

Květiny mají trny.

Puška střelila stehno.

Zadání má logo.

Balón má šestiúhelníky.

Kopačky tříští dno.

Nohy mají kost.

Odstavce mají body.

Počítač ukazuje barvu.

Lama má nápad.

Majitel má peníze.

Ema okusuje maso.

Orgové mají počítač.

Autor má plat.

Stůl postrádá morek.

Pravidla mají přednost.

Návštěvníci mají CML.

Počítač rozkreslil značku.

Kost má návštěvníky.

Majitel má majetek.

Mísa amputuje ruce.

Kopačky mají kolíky.

Peníze mají moc.

Tým vymýšlí pravidla.

Kost má morek.

Body mají hodnotu.

Orgové dráždí mozek.

Přednost má značku.

Body mají pořadí.

Přednost určuje počítač.

Značka má desku.

Balón má rotaci.

Sloupek zdvihá desku.

Počítač má klávesnici.

Šestiúhelníky mají osu.

Ruce anihilovaly slepici.

Pravidla mají odstavce.

Srst má barvu.

Stůl láme ruce.

Puška má kohoutek.

Peníze mají vliv.

Ema eskortovala tým.

Kohoutek má slepici.

Žloutek má živiny.

Ruce zkazily hru.

Článek má autora.

Šestiúhelník má úhlopříčku.

Majitel importoval vliv.

Značka má sloupek.

Barva má odstín.

Díra má lem.

Barva má sytost.

Počítač má myš.

Žloutek má kuře.

