
 

Plzeňská šifrovačka 2019 

Stanoviště 9 

Kód stanoviště: IMPERIALISTA 
 

 
rod, zuby, soud 
housle, hodnota, ucho 
zvonění, republika, východ 
naděje, vyhrání, skaut 
pomazání, cena, polibek 
máj, Čechy, knírač 
formát, tok, pomoc 
Amerika, dospělost, samuraj 
váha, láska, místo 
dojem, hlas, večeře 
škola, dáma, liga 
 

 

Hledejte na severu, u sloupu na rozcestí. 

Loď do Ameriky má zastávku na Hawaii. Mám spoustu 
času na výčitky, že jsem předchozí loď nestihnul, a stále 
jedu sám. I kdybych se teď rozhodl skončit ve snaze 
dostihnout pana Foga a být mu nápomocen, je rychlejší 
pokračovat dopředu, než se vracet. 
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