
Tento bonus byl inspirován známou analogií vlastnictví krav se světovými ideologiemi (lze najít 
např. na http://antonio.cz/literatura/kravy). Jak si ale brzy všimneme, tento text na zmíněné 
ideologie úplně nepasuje. Jedná se totiž o popis šifrovacích her, kde kráva = šifrovačka. Čísla v 
závorce poté udávají délku názvu šifrovačky a kolikáté písmenko čteme. 
 
Máš krávu. Ve skutečnosti patří celé vesnici, ale ty se o ni staráš. (4/6) kacHna (na Kachnu tvoří 
šifry samotní účastníci, organizátoři "pouze" zajišťují hladký průběh akce) 
Máš krávu. Nebo býka. Nebo tele. (3/4) dnEm (Dnem má tři kategorie - mladší, starší a experti) 
Máš krávu. Je to spíš tele, takže k ní pouštíš jen nezkušené a děti. (9/12) hradeckaSova 
(Hradecká Sova je určená pro začátečníky a má i stanoven limit pro maximální součet herních 
indexů pro týmy) 
Máš krávu. Strčíš ji do mrazáku. (3/8) paLapeli (Palapeli se odehrává v zimě) 
Máš krávu. Jdeš s ní do hospody. (2/7) pOtrati (Potrati dává na startu pivo, doporučuje 
účastníkům na šifrách blízké hospody a několikrát měla i stanoviště přímo v hospodě) 
Máš krávu. Někdy vypadá jako celé stádo, jindy zase jako by byla pro děti, jindy je zas ve 
vězení, jindy… (4/6) matRix (Matrix má každý rok jinou motivaci, jde o narážky na poslední 3 
ročníky) 
Máš krávu. Všichni chtějí její mléko, takže ho prodáváš jen těm nejlepším a nejdivočejším. (4/4) 
tmoU (na Tmou je potřeba se kvalifikovat, případně získat divokou kartu) 
Máš krávu. Rozpůlíš ji a mezi půlkami si dáš svačinku. (7/7) sendviČ (Sendvič je rozdělen na 2 
části a mezi těmi je hodinová pauza) 
Máš krávu. Je dost zvláštní a jednou nabourala krávu souseda, tak se od ní ostatní drží zpátky. 
(2/5) dIvná (narážka na název šifrovačky a na událost, kdy orgové Divné v roce 2011 přemístili 
10. šifru Tmou a místo něj dali svůj manifest) 
Máš krávu. Vždycky ji dáš někam do háje. (4/6) svíČky (Svíčky se konají každý rok někde jinde, 
v menších městech, kam by se šifrař jinak nepodíval) 
Máš krávu. Je vhodná na romantické projížďky ve dvou. (5/5) páreK (Párek je šifrovačka pro 
2členné týmy) 
Máš krávu. Děláš z jejího mléka koktejl. (5/7) míchAná (Míchaná míchá týmy a má v logu mixér) 
 
Heslo je tedy RUČIČKA. 
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