Crucigrama Exprés

HORITZONTALS

VERTICALS

1. Fer sempre cas al dimoniet que portem dins.
Ulceració blanquinosa a simple vista. 2. Petició
sota la capa del cel. Exhibeixen sense cap mena de
vergonya. 3. Al bell mig del Llobregat. Punxes que
fan molt bona pinta. Descansi en pau a les portes de
Ripollet. L'aperitiu de qualsevol dinar. 4. L'Emília
de la discogràfica. Elimino els polls de soca-rel.
S'ajunten per fer botifarra. 5. Bidell entre maduixeres. Viatge a Ítaca. 6. Carregada de bavalles. Estómac buit. 7. Secreció a cau d'orella. Assortiment
d’embotits al Romea. Valori la gravetat de la qüestió. 8. Oh, quin gran goig, quina joia! Partidària de
deixar-se fer la pell. 9. Una posició com una altra.
Home de culte circumcidat. 10. Taverners apàtics
d'Espinelves. Mandioca vinguda d’Amèrica. Van
de bòlit durant l'intercanvi. 11. Una erra de Tísner.
Exposat a l'airet de la matinada. Elaborar sense
treballar. 12. Examen integral de la professora de
química. Matrimoni i amant després de passar
comptes. 13. Capcirons mig pam més alts de
l'habitual. Greu problema de confiança.

1. Rebuig sense miraments. Amor propi entre
sardanistes. 2. Es posen davant les osses per marxar
a peu coix. Pobresa digna de compassió. S’ajunten
per fer manetes. 3. Regalimar al marge dels problemes de pròstata. Prohibit a tota mena de Rambos.
4. Moneda de pissarrí. Disc passat de moda. Elegir
sense fer volta. 5. La Violeta no la té. Navegui
mirant el cel ennuvolat. Camps on s'hi pastura pau i
tranquil·litat. 6. Demana en veu baixa. Per anar bé
també haurien de ser uns panxacontents. 7. Marit en
hores baixes. Compromís de fer un banquet de
noces. Remena àcid i mana. 8. Tallants passats per
aigua. L'encarregat de treure la pols. La més efervescent de totes. 9. Llei típica de la República Francesa. Una paret de no res, però un mur de contenció
a cau d’orella. Infermer que sempre acaba fent
disbarats. 10. Observo a través del forat del pany.
Allunyar les penes tot i aixecar molta pols. 11. Tall
de fuet. Senyalin el camí pas a pas. L'esclau ha
perdut la xaveta. 12. Edifici en peu de guerra. Niu
carregat de dificultats.
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