
Už není vůbec čas přemýšlet, že máte převelice těžkou cestu. Jelikož momentálně máte za hlavní úkol 
projít ještě několika záludnými stanovišti, následně cílovou páskou před úplným koncem úspěšně 
zvládnuté hry, poradíme vám, jakým způsobem s tímto zadáním účinně naložit. Červeným diplomem 
vysoké školy šifrařské zadání neumlátíte, pročež raději odstraňte nepřátele, kteří vám brání 
pokračovat zdárně dál, včetně veškerého příbuzenstva, mezírkami oddělené podpěry nevýjimajíce. 
Rovněž nadpřirozené síly vám nepomůžou, platí však zákaz zpochybňování hlavního vládce božstev. 
Pečlivě sledujte naše obzvláště vypečené nápovědy. Možná vás čeká talíř svíčkové za odměnu. Možná 
ještě něco navíc. Možná pojmenují vaším jménem náměstí, udělí vám řád myšího kožíšku, postaví 
vám nadživotní sochu. Své nepřátele neobjevíte na západě, jihu, nedejbože východě. Který směr vám 
nejspíše ještě zbývá?  Své nepřátele ovšem nenahraďte přáteli, nýbrž nemilosrdně odstraňte včetně 
veškerého příbuzenstva. Ulice Přátelství ovšem místem dalšího stanoviště rozhodně není. 
Milosrdenství nemá šanci, pročež neopomeňte jednoho jediného nepřítele, který vám překáží při 
cestě vpřed. Nesmí vás vyděsit mizivá procenta podpěr, které máte šanci zachránit. Nefňukejte, že 
máte podpěr, nenesoucích nepřátelská znamení, necelé tři půltucty. Ostatním načepujte otrávený 
nápoj, přeřežte žíly, přiškrťte přívod vzduchu či vyškubejte vnitřnosti. Mrchožrouti čekají.  Pozůstatky 
pohřběte škrtem tužky, náhrobek ozdobí černý bez. Dopřejte květinám konvičku vody, ať neuvadají. 
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