
Stanoviště: 6b. — Vícekroková 

 
Není-li jasně stanoveno jinak, smíte si vzít 2 kopie zadání. Luštěte mimo dohled aspoň 100 m od stanoviště. 
 

Odsyp celer naoko odevzdej pyramid kosti genesis pocit. Skyri zkontrolováno pěti strom třiceticentimetrová osada na 

oltář. Minuj k dvouhodnotové humna cvrčcích jihovýchodním stop kryse. Noema hřiště severně mimozemšťanem 

rohu stereoreproduktory střelnice vpřed. Almar tisícikilometrová vzdálenost od rozkvět louky na komín. Odsek 

železitoizomorfizný kámen zahrádkách kopci nedaleko hráč obilí. Slilo poblíž hřbitovu ostrovy břízám kovárně konec 

zásyp. Mapka orion kamna babylón kánoe objem plebs krtčí. 
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