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NEUTRAL
ORIZONTAL: 1) Diferent,ă conturată prin marcarea golurilor – Lichidator competent
riguros la sânge. 2) Combinat,ie prin aliere folosită cu tot tacâmul – Us, or plutitoare la
trecerea pe pânză. 3) Vestit tablagiu deprins(!) cu jocul la două capete – Modul scan-
dalos în care ne trezim tot mai frecvent. 4) Prostire care duce, de regulă, la pat – S, tersul
controlat în manieră englezească. 5) Turban din Turkmenistan la cele două capete! –
Asigură o mărire în funct,ie la prima vedere. 6) Act,iune de dotare... atotfolositoare –
Protectoare de buzunare... de tras prin mânărie. 7) Loc de apărat... local de muzică s, i
dans (pl.) – Ce e-n lege e s, i-n regnul Lego! 8) As, ezarea de fluiditate latino-americană
– Urbe articulate ce scot, din căciulă, unele mai mici, nearticulate. 9) Cinstea (uneori
plătită) în profesiile liberale – Cel mai de jos dacă e pe roze. 10) Ca trufanda-slobodă(!)
– Ăi de trec cel mai iute. 11) Nis, te cai cu ace-n fund(!) ascut,ite la ambele capete –
Ghimpe lesne agăt,ător de... piele artificială.

VERTICAL: 1) Locul sfântului prohibit profanului – Început scurt, sfârs, it firesc!
2) Cumpărător comparator de curent consumator – I-e sigur la greci, dar deloc pe la
noi. 3) Act,iunea de ales după... a s, aptea – Înt,elegeri subt,iri la limita ridicolului. 4)
Soare în prag la sfârs, it de vară! – Patină pusă vara, mai ales în parcuri (pl.) – Aflată la
un ceas de oriunde. 5) Perechea de dublu în faze periculoase. 6) Înaintas, de pe la noi
a(na)gramat amestecat în halvaua bizantină! – Formulare de dorit în anumite ocazii. 7)
Aplicat,iune grandilocventă de manierism s, i pret,iozitate. 8) Tratamentul ortodox aflat
în fruntea credint,ei – Select,ionarea ca act de preferint,ă – Scurtă postare după scrisoare.
9) (A)locat,ia comună răcitului gurii cu arderea gazului – Apreciere exhaustivă relativă
la neîmplinire. 10) Pe el se bate fierul cât e cald – Gazonul spectatorilor din... spatele
port,ilor (pl.). 11) Repetarea unei cereri! – Scenarii conflictuale regizate de fatalitate.
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