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PROCENTUAL
ORIZONTAL: 1) Formulare de analiză precisă a reducerilor. 2) Miez dual luat la mi-
jloc! – Termen de garant,ie în practica reală. 3) Fratele rus ce dă din umeri – Pofta(-n)
cui ajunge la aplecare. 4) Termen agre(g)at în aglomerare bănăt,eană – Gol remarcabil
din perspectivă lăuntrică. 5) Secretul izolat al glandelor – As, ezări unionale perimetral-
integrate. 6) Disputa select,iei vs select,ia disputei – Prostul care nu-i fudul. 7) În-
trerupător progresiv al unor legături de modă veche – Moi se pot sorbi din ochi. 8)
Poamă-n curs de afirmare! – Poartă uniformă marcată cu o stea. 9) Stat în cale prin
urmare – Apatici fără pat... în locul ăsta! 10) Factor de conjunctură în orice distribut,ie
– Un ulcior pe fat,a olarului! 11) Adecvarea temporală a mod(el)ului roman.

VERTICAL: 1) Aprecieri pret,uitoare de trend minimalist. 2) Oglinda raiului... lait-
motivul repetit,iei – Aplicant pentru termenul de înlocuire. 3) Concept,ie a cunoas, terii
transcendental-virtuală. 4) Bile(!) la t,ară s, i în mahala – Egal s, i-n aval s, i la deal! – Orez
luat de la coadă ca posibil egal!! 5) Esent,ă de lemn la final de poem! – Rude albite
provenite din Sibiu. 6) Obligat, pe deasupra, să închidă camera – Ne-am constituit ca
neam. 7) Cas, ti... în nes, tire – Iese din examen plin de jenă! 8) Cursul care-t,i scoate
untul – Axe fără vârf fixe-n coadă! – Dubitat,ia meditativă (de)plasată ultimativ în can-
doare! 9) Ît,i iau apărarea ca obligat,ie de serviciu. 10) Forma egală a concurentelor la
paralele – Loc de îndoială dacă prinzi o mână bună. 11) Acele de neoprit mis, cate de
iminent,ă.
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