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Fede

HORITZONTALS

1.- Amb les seues actuacions, és capaç de capgirar qualsevol situació de
joia. Comença la dansa.
2.- On l’home encara no ha ficat mà. Eixida del teatre. Un senyor molt
curtet.
3.- Limiten el traster. Este. A l’entrada del temple. Forma part de la serp
multicolor.
4.- Cada vegada més gent perd aquest sentit. La casa de John Rambo.
5.- Presentació d’un problema. Al mig d’un decés. Anant d’esquena, resulta el millor.
6.- Si tens molta per tallar, no t’avorriràs. Faran el cim del Tossal Gros.
7.- La perca ha perdut les extremitats. Examen en blanc. Inicia la pràctica.
A ella cal que conste tot. Mig ebri.
8.- Darrer vagó del tren. Ben mirat, orina de xiquet. Empremta d’un gerro.
Utilitzat per a decorar façanes, al revés.
9.- Situació que no sol agradar a cap jugador d’un equip, en sentit contrari.
Impossible resistir-se amb una bona salsa d’ametla. Predomina al cerebel.
Introduïx la narració.
10.- La de la mala sort. Peça de vestir interior femenina, que no és precisament un tanga. Presó.
11.- Llançar espermes per tot arreu. Arranca la marató. ABS.
12.- Mai positiu. Límits d’un adult. Completament preparat per a rebre
fluids.
13.- I ara una toneta. Dofí roín. La seua existència no tindria trellat sense
les cartes, en plural.
14.- Botella plana i no precisament d’aigua. Ix de footing. La quarta part de
l’enyorada pesseta. Conjunció que et dóna una alternativa.
15.- Calamars a la romana. No deixa passar ni una.

VERTICALS

1.- Encreuat malcriat. Acaba gat.
2.- Pendent sempre de l’estat de la mar. Cinquet. Pronom personal de la
joventut. El que més engreixa del panís.
3.- Acoten el banquet. Del Toboso era ella. Predomina a l’escacs, en sentit
invers.
4.- ¡Tot els dies el mateix!. No pot faltar a una manifestació.
5.- Al centre de Muro. Doblegades per l’acció. S’acaba quan s’abaixa el teló,
mirant cap al cel.
6.- Pujant, potser: dormitori, jardí, universitària, etc... Encapçalament de pàgina. Del gol ha fugit la rodona. En aquest lloc, alumne que du prou retràs.
7.- En sentit ascendent, la poca solfa que dominaba Masiel. Ve de baix carregat d’aigua. Directament relacionat amb l’exercici físic. El costat esquerre
de l’anca.
8.- Com es troba el terreny a falta del transvasament. Encén la traca. Per a
servir els ous bullits. Finalitza el campament.
9.- ¡En lo lleig que és, i lo cara que ven la seua pell!, cap amunt. A la boca
només queden les vocals. Als antics vehicles de Les Coves. Pou invident.
10.- Cal tindre-la per a ser un bon mestre. Lliga defensa i atac. Repetida
pel gall.
11.- Discriminada a posteriori. Contra la gravetat i amb un muntó de plantes.
A les portes del cel.
12.- Acció del palissa. Encara que toca la flauta pels carrers, la seua feina
és esta altra.
13.- Final de curs. Fiquen fites al submón. La segona a la carrera. Condiment
fonamental per al gaspatxo d’hivern.
14.- De baix cap a dalt, no fan mai cap bogeria. Circulen al Japó i per a durlos no es precís el carnet. La tercera del singular.
15.- Aquest tipus de film té molt poqueta gràcia. Amb ella davant resulta
impossible vore la realitat. Culmina el debat. Si desafines, vas fora d’ell i
contràriament a la pluja.

