Vždyť je to půdorys nějakého kostela a u jednoho oltáře
je nakreslený křížek s lebkou
a u toho je napsáno Aurum
a Argentum.

Zašifrovaný poklad
Co si dát
fotbálek?

Aurum je zlato,
to znám z Mendělejevovy tabulky prvků.

Před farou

Tak si běž třeba
cvrnkat kuličky,
ale my ostatní jdeme hrát fotbal.

1/
Tak tuhle
šlupu nechytneš!

2/

5/

Klára to fakt
nechytla, ale
okno ano ;-(.

Vojta

Tak teď je to
jasné. Na dvoře fary
přece stojí socha
Panny Marie s Ježíškem.

Je tady pořádně
tvrdá a kamenitá
půda.

19/

Takhle rychle to
nesmíme vzdát.
Přijdeme na to!

No ale co to
znamená? To
jsme skončili
hned na
začátku.

Petře,
ty to snad
hraješ poprvé,
ne?

Klára

Jedu na
14 dní k babičce,
ale jinak nic.

8/

Je třeba
nějaký trest, ale je mi
jich líto, že nemají žádný
pořádný program
na prázdniny…

Není
problém.

otec
Tomáš

Druhý den na faře
Hele, tady
ti z knížky padá
nějaký papír.

10/

Co hledáš
v tom
lekcionáři?
Další den ráno
přede mší

Dnes při
ranní mši mě napadlo,
že by ta šifra mohl být
odkaz z Bible. Tedy
Lukáš 7.

To nejde
z této kapitoly
vybrat… Je toho
moc, potřebujeme
jednodušší
vzkaz.

25/
Mládežníci,
nepomohli byste mi
prosím, přenosit tyto
staré knížky do
11/
archivu?

Tak ještě
tuhle várku a máme
to za sebou.

12/

To nemůže
být přece jenom
náhoda, že před
sochou Panny
Marie, kde má
být poklad, je takovýhle zvláštní
kámen!

Ale, našli jsme
jednu šifru, a tak mě
teď napadlo, jestli
ta šifra, není pasáž
z Bible.

26/
Nemluv
a střílej!

9/

18/

23/

7/
Taky
nemáš o letošních
prázdninách
co dělat?

17/

Já bych
schoval poklad
před tváří
Panny Marie.

Kluci, dívejte
se, něco jsem objevila. Na tomto
kameni je vyryté:
7(BH)L.

20/

22/

2/

6/

15/

4/

3/

Už víte,
proč jsem vám tady
zakázal hrát fotbal? Za
trest vyplejete část
farní zahrádky.

14/

21/

Bude to
velká
dřina.

Ach jo, to
smrdí prací.

To vyzkoumáme až
potom, teď
letíme na
mši.

Tak kde začneme kopat?

16/

Tak teď,
nebo nikdy,
Vojto, pal!

Kuba

13/

Největší
titul Panny Marie
je Bohorodička,
řecky se to řekne
Theotokos.

Petr

3/

Tak tohle je
jasné – zašifrovaný poklad!

To znám, to
je přeci to
slovo z plánku!

To je dnes
zase nuda!

Pan farář
nám to ale na
farní zahradě
zakázal!

No, ale jaký to je kostel?
Tady je ještě napsaný slovo
Theotokos. Nevíte někdo
co to znamená?

Třeba to je
staré vysvědčení pana
faráře, aspoň uvidíme,
co měl z náboženství.

24/
16
14 15

Odpoledne
před kostelem

Tak čti,
honem!

Kamarádi, mám
nápad. Co když je to
šifra, že místo písmen
jsou čísla a místo čísel
písmena? Místo 7 by bylo
G, místo B 2….
G 28,12.

Podle námětu Jakuba Soukala
zpracoval Zbyněk Pavienský a Jan Lukeš
Vyfotil: Zbyněk Pavienský

To dává smysl.
Genesis, tedy první
kniha Mojžíšova, 28.
kapitola, 12. verš.

27/

