
9. šifra, kód: KREJCAR

Vyberte si svou oblíbenou modelku je naše dnešní soutěž, která právě začíná. Naše
první soutěžící vypadá dost nešťastně, ale hledejte na její tváři úsměv, možná naleznete.
Jinak ráda zpívá a když se vám jí podaří rozesmát, přijde za vámi klidně i do vězení.

Stejně krásná je i druhá slečna, na nošení zlatých šperků ji ale neužije, místo toho
ráda běhá za rybářem a starou babičkou. Pokud bude nespokojená, nic si z toho nedělejte,
asi jen snědla nějaké nedochucené jídlo.

Začínající modelka, jež je na řadě jako třetí, má velmi ráda rostliny a zpěv, kde
ideální je samozřejmě oboje dohromady. Bohužel má nos trochu nahoru, snad ji to časem
přejde.

Slovo krása jde u čtvrté soutěžící použít opět oprávněně. Otec se o ni bohužel tolik
bojí, že bývá pořád zavřená doma. Bývá dokonce až tak vysoko, že byste pro ni museli snad
letět. Mimochodem, má ve velké oblibě boty.

Jako profesionálka se nese pátá soutěžící, má pro vás však nějaké úkoly a pokud
neradi pomáháte mravencům, rybám a podobně, pak pro vás asi nebudou příliš příjemné.
Nakonec si navíc budete muset správně vybrat, to však nebude problém, pokud se podíváte
dostatečně zblízka na její vlasy.

Jméno další modelky vám opět neřekneme, zato se dozvíte, že její koníčky jsou
třídění drobných věcí, tanec a když zrovna nehledá boty, můžete ji pozorovat, jak jede na
koni třeba na lov. Chcete-li si ji získat, stačí ji obdarovat nějakou drobností, možná by jí stačil
i kaštan nebo bukvice.

Každé zdejší modelce byste krásu mohli jen závidět, to byl také důvod, proč nějaká
nepřející žena zkoušela tuto dívku, jejíž symbol je vločka, zabít. Předtím i potom kolem ní
bylo mnoho mužů, ale její lásku získá jen ten, kdo ji zvládne dát Heimlichův chvat nebo
nějakou alternativu.

Modelky to byly krásné, ale většinou dost známé, snad vás tedy potěší tato poslední.
Lady číslo osm totiž není tak moc známá. Ačkoli má velmi ráda ryby, nikde nemůže žádné
sehnat a tak možná bude stačit, když jí nějaké dáte. To by bylo pro dnešek vše, pokud stále
nevíte, jak si správně vybrat, vezměte to znovu od začátku.


