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Tipi s, i tipuri
ORIZONTAL: 1) Tip de stat în pozit,ie de drept,i – Aranjarea legumelor în straturi
într-o pregătire de tip otoman. 2) Perechea titlului luat azi – Ton în care-t,i iese un-
tul. 3) Parte a zilei ce trece mai us, or (pl.) – Tipul îndoielnic (pl.). 4) Tipul asigurării
elitist-colocviale – Tipul acesta simplu – Tip comun de închidere pentru salon, s, os, on s, i
sutien! 5) Tip de apărare, cu caii, a damelor (pl.). 6) Prost ca apa cu accent circumflex
– Tipul în halat! – Tipul primar de urzeală. 7) Tip al studiului, de unde, vorba vine.
8) Singur s, trengar sucitor la două capete! – Chemarea tipei la t,ară – Tip de înt,eles. 9)
Tipul fruntas, , o perioadă, acum purtător de galoane – Tip de aspect marcat de supe-
rioritate. 10) Tip al as, ezării dominant vertical – Tipe figurativ mediocre. 11) Tip de
permanentă cerint,ă – Înaintas, ul gamei de tip(ar) grecesc.

VERTICAL: 1) Tip de oprire în fat,a port,ii – Tipul interesului. 2) Tip de bilet în
circulat,ie, la Roma s, i Londra, înainte de Euro 2000 – Tip de vanturare prin înalte sfere.
3) Ti(m)p de lovitură venit de jos în sus – Dese(m)nează tipul dormit(or)ului. 4) Tipul
(m)eu folosit de frant,uji – Vocale încă din s, coală! – Pretent,ii de tip superior. 5) Tip de
salvare la mare. 6) Poamă din ti(m)pul lui Adam – Tip de răspundere în comunicare
– Tipul de castă! 7) Tip de adversitate. 8) Predilecte folosirii de tip manual – Semi
ocol în centru la Soci! – Început de ebrietate! 9) XxX tipic de suprafat,ă (pl.) – Cerint,a
de tip sever. 10) Tipic de întins mâna – Tip de rămânere. 11) Final tip de închinare –
Acele perechi destinate împletirii (sing.).
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