
Drazí hráči, dostáváte zadání, kterým končí to jednoduché z ročníku, jenž nyní právě hrajete. 
Čtěte měkce čárky, protože tak získáte řešení této šifry. Dumáte, zda jsou tvrdé? Těžko budete 
hledat štěstí v mezerách, které takové nejsou. Chcete poradit, že čárky jsou měkké? To těžko! 
Každý svíčkař, co tudy prochází, dávno čte měkce čárky. Vám dáme radu, s čím dále pracovat. 
To je skoro pořád. Kdekdo tady chce řešit svou neschopnost. Proto tady šíříme toto: Dokonale 
měkké jsou ty čárky. Přesto hledejte prvky sdělení, které naznačují tvrdost. 
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