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Just for Clu(bmen)
ORIZONTAL: 1) Ingredientul întăririi e praf s, i pulbere – Faină percepere de fină pri-
cepere. 2) Potolit ca pes, tele – Aranjament organizatoric la ordine. 3) T, inută strâns
de guler – Felul sigur de a-t,i lua vorba înapoi. 4) Impactul răsunător al aglomerării
precipitate – Vin, negres, it, cu efect înt,epător. 5) Trupe din teatrul supus generalului –
Locul act,iunii în sfera reprezentării. 6) Oul lui Columb în umătate de lume! – Cuvântul
dat de Tauri, Berbeci s, i Capricorni – Intră la rând în tura finală. 7) Bun când e vorba
de gratitudine – Întors pe dos e făcut pilaf(!). 8) Esent,a viet,ii în compunere savantă
– Servitoare de necesitate s, i oportunitate. 9) Rătăcit în nesupunere – lnclus pentru
ne(de)terminare în clasa nătângilor. 10) Trasul adăpostului vremelnic – O condit,ie de
a fi s, tearsă. 11) Amestecul restului pentru cubul de lemn(!) – lndispensabil când faci
curte la t,ară.

VERTICAL: 1) Sust,ine cu tărie principiul potabilităt,ii – Sârbul întors la stilul său
de înot(!). 2) Unu cu trei ouă!! – Motivat,ie de căpetenie ca... pretext al act,iunii. 3)
Însus, irea Celui de Sus – Existent,a confiscată de extrema dependent,ă. 4) Veste (despre)
ce se poartă în showbiz – Moneda comun(itar)ă introdusă în teuri! 5) Canin orientat
spre vânătoare – Ne stă tuturor în gât. 6) Cel mai mic număr românesc – Maimut,ă
necodată, adică fără coadă de maimut,ă – Un zeu în frac iese afară! 7) Dus, măneala
aidoma gratulat,iunii – Trecerea dincolo prin dopul din gât. 8) Pot cauza decesul ante-
rior, ultimul la 7 – Mares, al(!) purtat pe umeri (pl.). 9) Mârlan, fără căciulă, încurcat în
mobila terasei – Datul înapoi în caz de revenire. 10) Schimbarea la fat,ă pe post de dis-
imulare – Se cântă de Înălt,are (pl.). 11) Închipuiri ridicate peste orizontul as, teptărilor
– Intrat, cu pre(dis)pozit,ia init,ială, pe dos!!
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