
 

 

 

 

 

 

 

Nacházíte se na avizovaném stanovišti s netradičním čerpáním kapek Živé vody. Vašim úkolem je uhodnout 
devítipísmenné heslo. Je to české podstatné jméno v 1. pádě. Bude-li heslo správné, obsluha Vám prozradí polohu 
další šifry. 

K heslu se můžete dostat prostřednictvím objednávek malého občerstvení u obsluhy stanoviště. V každé 
jednotlivé objednávce se ukrývá 1 písmenko z hesla. Na začátku objednávek máte k dobru 2 kapky živé vody navíc 
jako bonus do Hry. 

V 1. fázi máte povinnost učinit celkem 4 objednávky „písmen“ (např. objednáte 1., 2., 3. a 4. „písmeno“). Obsluha 
Vám přinese objednané 4 sady občerstvení. Vše je možno zkonzumovat. Tato fáze Vás nic nestojí. Následný 
postup je již na Vás. 

Můžete objednávat další „písmena“, přičemž 5. a 6. objednané „písmeno“ Vás bude stát 1 kapku Živé vody. 
Eventuální 7., 8. a 9. „písmeno“ pak bude stát ½ kapky Živé vody. Tato fáze je již volitelná. 

Pokud budete tušit, jak to celé funguje, můžete zkusit s obsluhou hru „šibenice“, kdy vyslovíte hypotézu, která 
může znít např. takto: „V hesle se vyskytuje písmeno Q a pokud bychom si ho objednali, dostali bychom to a to.“  

Bude-li písmeno dobře spárováno s objednávkou a bude-li zároveň součástí hesla, obsluha Vám ho umístí na 
správné místo hesla. Tato akce nic nestojí a můžete ji opakovat vícekrát.  

Bude-li písmeno dobře spárováno s objednávkou, ale součástí hesla není, obsluha Vám to sdělí a můžete 
pokračovat dál bez nutnosti čerpat Živou vodu. Tuto možnost můžete využít maximálně 3x. 

Nebude-li písmeno dobře spárováno s objednávku, stojí Vás to ½ kapky Živé vody. Zároveň se ale nedozvíte, zda 
se tipované písmeno v hesle nachází či ne. 

Postupujte, jak uznáte za vhodné, limit maximální spotřeby jsou i zde 3 kapky Živé vody. Pokud byste během 
Vašeho občerstvení tento limit překročili, požádejte o Řešení. 

Jakmile si budete jisti heslem, sdělte ho obsluze. Ta Vám za něj prozradí polohu další šifry. Pokud náhodou 
správné nebude, můžete další pokus učinit za 5 minut. Mezitím můžete třeba ještě objednávat nebo hrát 
„šibenici“. 
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