
Šifru tvoří několik vět v nejrůznějších jazycích. Každá z nich je hláška z filmu, která obsahuje 
město, stát nebo nějaké jiné jasně určené místo. Toto místo je však nahrazeno nějakým jiným, 
a to takto: 
 
 

Film Jazyk Původní místo Místo v šifře 

West Side Story Norština Amerika (America) Indonésie 

Apollo 13 Estonština Houston Paříž 

LotR: Two Towers Bosenština Isengard Tokyo 

My Fair Lady Maďarština Španělsko Norsko 

300 Perština Sparta Turecko 

Blues Brothers Francouzština Chicago Budapešť 

Pulp Fiction Polština Paříž Teherán 

The Wizard of Oz Arabština Kansas Kerala 

Chinatown Japonština Chinatown Manhattan 

Pád třetí říše Holandština Berlín Tallinn 

Sweeney Todd Italština Londýn Amsterdam 

Casablanca Turečtina Paříž Bagdád 

The Godfather Majalámština New York Bělehrad 

Matrix Srbština Kansas Řecko 

Good Morning, Vietnam! Řečtina Vietnam Bosna 

LotR: Fellowship of the Ring Indonéština Morie Polsko 

 
Pod hláškami je ještě několik řadových číslovek za sebou v různých jazycích. Uvědomíme si, že 
se jedná o stejné jazyky, jako jsou v šifře - můžeme tedy zkusit přečíst tolikáté písmeno z 
původního místa. Tím dostaneme mezitajenku “OK ALE NE TAK MYVETT”. Ta nám napovídá, 
že písmenka máme asi dobře, ale ve špatném pořadí. 
 
Uvědomíme si tedy, že místa v šifře podivně souvisí s jazyky - až na Manhattan a Italštinu je lze 
spárovat podle toho, ve kterém státě (případně hlavním městě daného státu) se tímto jazykem 
mluví. Můžeme tedy začít u italsky napsané hlášky, ve které je zmíněn Amsterdam, pokračovat 
holandsky napsanou hláškou, která zmiňuje Tallinn, a takto dále až k poslední hlášce, která 



zmiňuje “lichý” Manhattan. Pokud přečteme slova v tomto pořadí, dostaneme tajenku “LETO 
NEMA TAKY KVET”. Využijeme tedy znovu princip šifry a (po doplnění diakritiky) snadno 
vygooglíme, že v knize Romeo a Julie je replika “Veronské léto nemá taký květ”, heslo je tedy 
VERONA. 
 
Do závěrečné tajenky se vloudil drobný trojan, že věta “Veronské léto nemá taký květ” mluví o 
Paridovi, heslo PARIS nebo PARIZ se tedy také nabízí, ale bohužel není správně. 


