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HORITZONTALS

1.- Amainar la gana, (tres paraules). A l’entrada de la caverna.
2.- Qualitat del cap, que no agrada massa als treballadors. Ho 
repetix fins a la sacietat.
3.- Frase que servix de guia a una empresa. Final molt taurí. Si 
la tens a l’esquena, és que patixes prou fam, al revés. Comença 
amb ironia.
4.- Obrin i clausuren l’aplec. Fong per a sibarites. Feina del 
nadó.
5.- Asistència a un malalt. El canvi climàtic, el fa perdre els pa-
pers. Tanca la porta. La tenen en comú el pi i el bonsai.
6.- Ben mirat, organització que no pensa cosa bona. El príncep 
dels lladres, no sabria que fer sense ell. Tinc: una pistola, una 
escopeta, un trabuc, un arcabús,...
7.- Un anís un poc agitat. Du el barret ple d’animals. Molí de 
moda.
8.- Professional jove amb carrera i afany consumista. Per 
l’esquena, als Monegres prompte vorem més d’un. La primera 
que trobem al barri.
9.- La quinta. El cor del colom. Ve en contradirecció i és natural 
d’un dels països més muntanyosos del món. És fácil d’agafar-la 
si abuses de la barra fixa.
10.- Composició instrumental per a solista, que no té perquè 
estar tocada de l’ala. Al centre de la plaça. Captar les fragàncies 
d’un bon vi.
11.- Agafa el metro tot els dies. Acció de practicar habitualment 
una cosa. Una dona prou extravagant.
12.- Un roig anglés. La del pavó és molt roïna. Davant del rei. 
Tele sense so.
13.- Són el centre de totes les ires de l’afició. La part més estreta 
d’una fulla.
14.- En sentit àrab, esport de sempre, practicat per la tercera 
edat a l’aire lliure. Concepte que tenim d’algú. Sempre és la pri-

Fede

mera en tot.
15.- Si està mort, resulta molt pesat. Aus molt apreciades pel 
cant dels mascles.

VERTICALS

1.- Sense cap ofici, no és ningú. Barba tallada arran.
2.- El poder de ZP. Recipients per als ous bullits.
3.- Cap per amunt, si et trauen d’allí, és perquè fas nosa. Vulga 
o no, té que donar la cara.
4.- Varietat del quars amb una terminació molt felina. Ho fa una 
platea plena, amb una bona representació.
5.- Nota del rèquiem. Expressa una alternativa. Al mig de la ba-
talla. La “i” grega. Al bàsquet és lliure.
6.- Ho tenen en comú: la policia, els bombers, la guàrdia civil,... 
La classe que més treballa de totes, mirant la lluna.
7.- Nitrotolué. Dofí roín. Direcció cap a Romania. Comença a 
desemmascarar-se la identitat. Posa el punt i final als actes.
8.- Mil vuit-cents cinquanta dos. La xica del anàlisi. Pecat capital 
basat en la fartera. Pòquer guanyador.
9.-  Líquid blanc que ix de la xufa. La part més negativa de la 
nicotina. De manera ascendent, tractament d’amic. Arbre de Na-
dal.
10.- Mig sencer. No són massa recomanables per al colesterol. 
Emblema de solapa.
11.- Germans que no saben anar l’un sense l’altre. Ix del local. 
Per a fer les coses, és precís tindren.
12.- Puja i está aprovat. Procés per a l’obtenció d’algun produc-
te.
13.- Posseïx. Dedicació a les mans. L’oli està tot barrejat.
14.- A la costa gallega hi ha més d’una. Separades per la be. El 
complement de la nou vertical primera. Al principi del sainet.
15.- El taxi i el bus el compartixen. Composta per quatre colls.


