
13. BRIZA

Nezapomeňte po vyzvednutí  
zadat do systému název šifry!

Výsledné heslo nezačíná na M!

Ježeček se moc těší, až půjde k jablíčkům spát. Ta jablíčka jsou nachystaná, aby se najedl na zimu. Aby v 
zimě nevyhládl, nosí i hruštičky zpoza plotu. Nevydržel by bez sladkých hruštiček, vyvážená strava je 
důležitá. Proto chodí za plot k hruštičkám a sbírá je. Také popadané oříšky z rohu zahrady mu moc 
chutnají. Místo obvyklých malých plodů letos vidí opravdu velké ořechy. Je opravdu nadšený, protože bez 
ořechů by nenapekl cukroví. Nejvíc mu k ořechům chutná perníkové nebo linecké těsto. V rámci 
zdravotní prevence nasbíral také šípky na čaj. Z internetu ví, že bez šípků by se nachladil. Poté zamíří k 
hroznům, ty mu chutnají asi nejvíc. Nejvíc ho táhne k hrozinkám, že už trošku kvasí. Bez přezrálého 
hrozna se mu neusíná až tak dobře. Pst, ježeček i bez hrozna spí a sladce sní.

Šifru hledejte u kaštanu vedle brány.
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