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Slyším od ohně tónů souzvuk (16). Dal mu K.O. hezky
zprava. Z do oranžova vypálených si postavím tvrz (8).
Ten od Browna z nebe už spad (17). Držím se a nejím
tuky ani sladké (3). Vedro v zemi pyramid je děs.
Učenec se své duše vzdal. Použít i to na krku by
pomohlo (10). Studiem germánských a románských je
živ. Newton krát metr se spočítalo (11,14,21). Nahodit
svršky a poslouchat kapelu umí jen pořádnej chlap.
Králík si do své oblíbené zmrzky přidal cukr (20).
Používám hrnce z korozivzdorné ocele. Jsem
okupační moci tajný protivník. Zbožňuje anime Soul
Eater (4). Otevřu, až skočím z letadla před vašimi
zraky (5). K pobavení slovy lidovou fantazii použij
(13,15). Kovboj ukazuje býkovi kdo je tady boss
(7,9,18). Zkoumat malé prostory kamerou je praktická
funkce (6,12,19). Silnicí mého auta je celý vesmír (2).
Kroutit se můžeš, ale vyhni se křiku brouka. Ráno ho
během Etappy můžete vidět dvakrát, když si najdete
dobrý výhled. Jednoduše nakládám klády na vlak (1).
Nesnáším, když nejedu a trčím v autě. Jakýkoliv nůž či
pistol by mi pomohl v boji s gangem.
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