šifra č.2 heslo TUŽKA

Nacházíte se na bylinkové farmě. V zahrádce předvádí své výpěstky 5 kořenářek, které se zde zaučují. Každá má
jinou bylinku a poví Vám o ní leccos zajímavého. Můžete se ptát, přivonět si (k bylinkám 😊) nebo se jen tak
koukat. Až se Vám pozorování omrzí, můžete zkusit štěstí v bylinkové hře. Přistupte ke stolku vrchní kořenářky,
která Vám nabídne 5 pytlíčků se sušenými bylinkami. Jsou to ty bylinky, které Vám předvedly kořenářky - učnice.
K sušeným bylinkám lze pouze přičichnout, klidně i opakovaně. Pytlíčky jsou označeny čísly od 1 do 5. Každá
kořenka představuje 1 písmeno.
Vašim úkolem je rozpoznat bylinky v pytlíčcích, přiřadit jim písmena a správně seřadit. Tím získáte pětipísmenné
heslo, které sdělíte vrchní kořenářce. Bude-li správné, prozradí Vám další cestu. Nebude-li správné, máte na další
pokus nárok za 5 minut. Počet pokusů je neomezený. Heslo je smysluplné české podstatné jméno v 1. pádě.
V heslu se může objevit i diakritika (tzn. např. písmeno R může být interpretováno i jako Ř) .
Jak přiřadit k bylinkám písmena je podstatou této šifry. Dobře vše pozorujte, ať Vám nic neunikne. Pokud se Vám
to nepovede, ani tak s Vámi nebude kříž, ale pomůže Nápověda či Řešení.
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