Pastorets de la muntanya...
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HORITZONTALS
1. Les oques fugen de les roques. 2. Un raconet de la fageda. 3. Varietat
de canyella més útil d'una peça que no pas feta pols. 4. Raó de més per
comprar-se una mosquitera. 5. Poema de Bonaventura. 6. A punt a punt
de passar a millor vida, gràcies. 7. Avinentesa que baixa de lhort. El
tricicle. 8. Apareix tot just després del vint-i-cinc de desembre. 9. Sant
amb més paciència que un mestre descola. El paradís dels destralers.
10. Cinc metres de tela hindú. Un vers sense cap ni peus. 11. La vinya
del senyor. Totalment incapaç de mantenir-se a la superfície. 12. Partidari
de convertir les causes perdudes en una bona causa. Caram, tot apunta
que és el principi duna epidèmia. 13. La fuita prohibida. Amants amb
taxímetre. 14. Del Matagalls a Montserrat sense sortir de casa. Millor
que millor. 15. Estèril per culpa del desgavell duna riada. Una lleugera
caguera, quina por. 16. Cor de seda. Per a la gent del Bages té una
importància capital. La parella del vici. 17. Tempesta típica d'Alaska.
Mala reputació entre directors de banc. 18. Un cul de romesco. Llit
passat per aigua. Mutació urànica al voltant del mar Negre. 19. Cinc
maneres de guanyar una medalla. Desinfectat a cops de pinzell. Lelement
que contenen tots els cítrics. 20. Males cares davant duna pelvis.
21. Quin talòs, s'identifica amb un producte de neteja. 22. Aliança entre
granelluts. 23. La del gall és tot un sacrifici.
VERTICALS
1. Cueta de rap a la planxa. 2. A la tercera va la segona. 3. De lanís
en fa dinerons. La més desvergonyida a lhora de dur-nos al llit.
4. Closca de petxina. Extraterrestre al mig de la ferreteria. Cap de turc.
5. El jai no es queixa. Demagoga arrapapada a la cambra alta. 6. Enceten
el formatge. El cor de la indústria automobilística. Tir per la culata.
7. Fa pam i no fa pipa. Tot un món sota la capa del sòl. Sescorre que
fa pena. 8. Si li dónes canya no et donarà res. Detallet daiguamarina.
Eixorivida, ella, remena lamanida. Ramat deugues de pèl groguenc.
9. Pensar i existir a la vegada. El profitós contrapunt de les ofertes.
Noia boja per les muses. 10. Pastoret de la muntanya amb moltes ganes
desmorzar. Col·lector de cervesa processada. Escadussers i endèmics
per culpa dunes disfuncions erèctils. 11. Volta de campana. Drets com
el ciri d'en Pasqual. Sobreviuen gràcies al boca a boca. 12. Ui, que
sacosta el samurai. Ceba i tomàquet a luníson. L'essència de la carn
dolla. 13. Safegeix a lauditori per fer una inspecció. Capseta plena
dembrions. Nota més que notable. 14. Fora de magnitud. No tornarà
a treure el caparró fins la primavera. Rígid al desert. 15. El Quijote no
la té. Passada de nassos. 16. Un senyor amb pantalons curts. Pòquer
dasos entre sifilítics. 17. La punta de la llengua. Explosiu iniciàtic.
18. Entren a lescola per fer una amanida. 19. Ió sense oxigen.
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