
1b Toto je čitateľná verzia zadania. Nájdete v nej všetky odkazy, ktoré vám napísali strážkyne
hesla, aj ich mená. Mená sú uvedené presne v tej podobe, ktorá sa v šifre používa.

α Terpsichoré Konštatujem, že dnes uplynulo deväť rokov odkedy museli organizátori Brieždenia umiestniť
dnešné štartové heslo do našej úschovy.

β Erató Je samozrejmé, že každá z nás musela jedenkrát splniť svoju jednoduchú obligáciu: heslo jeden
rok strážiť.

γ Polyhymnia Vždy keď uplynul rok, sestra, ktorá dovtedy strážila, zanechala napísané heslo tej nasledujúcej.
δ Calliopé Zbytočné sú vaše ponosy, zbytočné je líškanie, šetrite citoslovcami, heslo si už aj tak dávno nepa‐

mätám. Všetky sme ho zabudli, len čo sme ho prestali strážiť.
ε Clio Pre istotu vám napíšem, že moje meno začína iným písmenom ako krava.
ζ Euterpé Riešenie tejto šifry je heslo. Je ním zmysluplné slovenské slovo. Aj všetky moje sestry vám to po‐

tvrdia.
η Melpomené Ja jediná si pamätám, že heslo bolo sloveso, ale všetky sestry tvrdia, že podstatné meno.
θ Thalia Heslo sme strážili v abecednom poradí našich mien. Všetky vieme bezchybne čítať.
ι Urania Ja som heslo strážila posledný rok, nech sa páči, tu je napísané.
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