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MEDI(T)ATOARE
ORIZONTAL: 1) Subt,ieri us, oare de intrări în casă, lăsate-n portofel cu jenă. 2) Agent
de infiltrare, avangardist în semi-prinderi(!) – Produs (de) trăsnet ce face azi gaură-n
cer. 3) I-e ie pusă invers, de ies băiet,ii dintr-a treia! – Rămas din lemn nerespectând
porunca a doua – Stau în cap, pe fundul prost, în centrul ăsta! 4) Pereche de puşti, ce
mai duduie (pl.) – Tatăl privitorului din proverbul cu poarta nouă. 5) Sistemul aprig
folosit prin care, din învârteli, se scoate pârleala. 6) Atas, ament de conjunctură într-
o relat,ie de dependent,ă – Debutant recomandat pentru servicii puternice. 7) Prelinsul
languros din strângerea de poame. 8) Ies, ind din apă până s-atingă uscatul – S, ah turcesc
în pozit,ie reprezentativă. 9) Sunt în plan cu închiderile de lună! – Ulani încurcat,i în
pomii preferat,i de veverit,e – Daruri despachetate! 10) Unitate de acoperire, fixă la noi,
ce a circulat, până mai când, la olandezi – Operează fără rezultat sub linie. 11) Sta-
bilirea la Constant,a reiterată printr-o hotărâre definitivă.

VERTICAL: 1) Mod(el)ul reprezentativ al majorităt,ii montărilor. 2) Rezultatul uni-
cei adoptări în cuplu – Compo(s)t cerealier a cărui fierbere abures, te consumatorul. 3)
Dublu suportat în friguri! – Mas, ini strângătoare de orice, scriptic preferând zat,ul –
Perechea literală suverană celor cu figuri. 4) (Re)act,ionar la combinatul în aer liber.
5) Masa cres, tină la care servesc părint,ii. 6) Verde-n fat,a pus, tilor – Sepultura prefer-
ată ciolanului necunoscut. 7) Manual de curăt,are ce se duce la spălat. 8) Venitul din
învârteli în cădere liberă (pl.). 9) Prima slovă slavă, la noi prima s, i... ultima – Un
loc de t,inut minte, după ce t,i-a ret,inut trupul – În afară de... la greci, se află în veci!
10) Aspectul implicării sângelui în oprirea circulat,iei – Starea unora care îs, i însus, esc
exagerat aspectul de mai sus. 11) Rezultate (concu)binare din mentenant,ă.
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