V tomto textu hledejte šifru…
Máte občas pocit, že se ze svých spoluhráčů zblázníte a že už vám lezou trochu na nervy?
Míchaná je šifrovačka pro vás! Poznejte nové lidi, které vám do týmu přidělí náš algoritmus
zajišťující zážitek ze skutečně vyrovnané šifrovačky. A možná i něco víc! Stačí, když se
zaregistrujete a vyplníte náš dotazník.
Že je vám poznávání nových lidí jedno? Nevadí! Míchaná si u vás šplhne svými vytříbenými
šiframi. Na elegantních lehkých šifrách mohou zkušení borci vysvětlit šifrařským zelenáčům
jak na to, nebo je nechat pracovat samostatně a jen moudře pokyvovat hlavou. V druhé
polovině hry pak na některých těžších kouscích mohou šifrovací esa sklidit nehynoucí obdiv
za vyřešení opravdové lahůdky.
Pokud nemáte rádi dlouhé a náročné přesuny, tak se nám skutečně ulevilo. Na Míchané jsou
totiž stanoviště od sebe, co by kamenem dohodil. A všechny hezky ve městě, abyste se
neumazali od bláta. Zkrátka pohodička. Celá trasa má zhruba 10 kilometrů.
No a abyste nad šiframi nemuseli šílet a zuřit, jsou na hře k dispozici nápovědy za bonusové
body. Bonusové body získáte za vyřešení bonusových šifer. Těch bude na Míchané letos
spousta (jednu z nich koneckonců právě čtete), a to v několika kategoriích. Pokud byste snad
nebyli s to se s těmito šiframi porvat, nezoufejte – cena nápověd a záchran na šifrách se
s časem luštění snižuje. Více informací najdete v pravidlech na michana.sifrovacky.cz.
To je od nás vše. Snad se vám z toho nezamotala hlava. Pokud máte nějaké další dotazy,
připomínky, nebo chcete-li si ověřit, zda je vaše řešení této či jiné předherní šifry správně,
neváhejte nám sdělit vše, co máte na srdci, na míchaná@sifrovacky.cz. Jsme upřímní
a docela ukecaní, takže se nebojte, že bychom vás nějak odbyli. Díky za přečtení, užijte si
*šifrovačka co právě probíhá* a my se na vás budeme těšit 21. 4. 2018 v Brně.

