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ACRE(di)TARE
ORIZONTAL: 1) Model consacrat în permanentă revenire – Dominant în aerul nostru
obis, nuit. 2) Clasificator statistico-academic de natură biologică – Pis, coturi suprapus-
glazurate, abordate cremos. 3) Pana lui Icar pică semi-epic! – Ît,i taie respirat,ia fără nici
un efort – Articol în fals... abil exteriorizat! 4) Înmuiat simt,itor, aproape de scurgere –
Director general de direct,ie locală. 5) Organizat,ii reunite pentru livrarea de amploare
monopolistă. 6) As, teaptă ceasuri întregi în centrul Horezului! – Mijloc instrumental
de fluierat fornăitor! – Chemare de salon a unui valon fălos! 7) T, inut în picioare, pe
căldură, de nemt,i. 8) Figurat,ie mofturoasă pe fond de rugăciune – O nimfă(!) ameste-
cată în ceva teribil de nesuferit. 9) Nehotărât în lună... ajunge la mijloc! – Se trage,
de obicei, din pofta exagerării – Dare imperativă impusă de Anaf! 10) Elastic (re)activ
în propriul domeniu – Furia ce, din sens opus, te bagă-n comă! 11) Amărâtul... ce
măsoară suprafet,e la peste 4000 de metri – Un tip de aptitudini care, prin talent, poate
deveni maestru.

VERTICAL: 1) Ton semi-critic, vorba greierului! – Aranjament ce-şi pune lumea
în cap. 2) Referitor la ceea ce cites, te – Efect nefast de aplicată gâtuire. 3) Micul
pites, tean luat în s, (p)agă! – Tipul integrat integral în integritate – Limitele unui s, ofer
la semafor! 4) Tăria spir(i)tului german – Planşa masc(uliniz)ată de (a)bordaj. 5) Cei
ce se transformă, după mutare, în orice piesă – Vârfuri de echer în centrul cercului!
6) Prima pe care mobilul a pus-o pe liber. 7) Întrebarea... de la zece jumătate, pen-
tru o jumătate de ceas! – Satisfact,ia deplină obt,inută pe-ndelete. 8) Aflat,i permanent
în select,ia electorală – Răspuns (ră)suflat de imediată afectare. 9) Abordare zeflemi-
toare... încheiată de aplauze! – Înclinare pronunt,ată... servind drept auspiciu – Nota...
în limite mari, medii sau mici! 10) Sensul pragmatic al trecerii timpului – Aspect, alt-
minteri cald, reliefat de nervuri. 11) Termen normal pentru mobilele noastre – Act,iune
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redusă recent la o simplă hârtie.

Nicolae OANA
Careu aparut initial pe blogul autorului

Rebus Online www.rebusonline.com


