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EXTREMITĂT, I
ORIZONTAL: 1) Circumstant,ă oficială a maximizării birocrat,iei – Cădere maximală
de curgere uniformă. 2) Un cot sucit a treia oară – Conferă valorii cotat,ii maximale.
3) Luat la mijloc ca us, a pe laturi! – Cinstitul din perspectiva însus, irii de bună credint,ă
– Caz de Alzheimer în periferii la Zürich! 4) Întins la maximum generează durere sau
crize – Nivelul tradit,ional put,in sub pragul sărăciei. 5) Declinuri morale (de) la cote
maxime. 6) Tipicul cotidian ridicat la grad de cult – Micul prost crescut – Extremitate
figurativă aplicată-aplecat, put,in peste gură. 7) Superioritate manifestă maximal într-o
procedură spontană de însuflet,ire. 8) Neveste prefăcute în glume nevinovate de sim-
pla mutare a sedilei – Lumi încurcate într-un exemplar foios-fos, nitor. 9) Miez de bulb
într-un învelis, util! – Timpul petrecut PM înainte de instalarea nocturnei – Dimineat,a
foarte devreme! 10) Spat,iul minim lăsat între construct,ii – Odorul perceput ca senzat,ie
superioară. 11) Se aglomerează în legături pentru a-s, i maximiza duritatea – Lovitură
maximală aplicată prădalnic.

VERTICAL: 1) Maxima culoare admisă în... avantaj – Învăt,area pe-de-rost a ani-
malelor ca ocupat,ie pedagogică. 2) Bodyguarzii centrului nostru de judecată – Afectat
de pierderea extremităt,ilor. 3) Extremităt,i de dreapta! – Îs, i etalează priceperea la marea
artă – Superior la pe în extremităt,i! 4) Întreg organismul lipsit de extremităt,i – Arti-
col ce multiplică nehotărârea. 5) Înt,elegerea consemnată la nivel maxim. 6) Trec prin
extremitatea acelor ascut,ite – La extremitatea binelui – Comparativul ieftin de maximă
lichiditate. 7) Strânsul legăturilor în cazurile cu suspendare. 8) Prindere minimă de
bază ce suportă detas, area definitivă – Comic vestit al rebusismului. 9) Adrenalina la
una dintre extremităt,i! – In extremis, ia un gol de la Dinamo!! – Limitele fastului
într-un moft extrem! 10) Limitate la pragul port,ii – Sust,inut legat de perseverent,ă in
extremis. 11) E vorba de trecut extrem – Acorduri de reprezentare la nivel înalt.
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