El 25 de desembre, fum, fum, fum
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HORITZONTALS
1. Fa pam i no fa pipa. 2. Més que bo, però menys que bona. 3. El vint-icinc de desembre, fum, fum, fum. 4. Pàgina memorable de la història
informàtica. Agafa laigua del Freser i la tira directament al mar. 5. Ni
abans ni després, tros de carallot. 6. Porc penjant dun fil. 7. Amb por
diries que fa soneta. Educació no verbal. 8. Monument de ledat de pedra.
De llavis enfora. 9. El vòmit dunes obreres. Porten ous, qui sap si una,
dues o cinquanta dotzenes. 10. La part més maligna de la gasiveria. Tram
fluvial. 11. Més mort que viu. 12. No, no, sense cap problema. La Núria
en un estat dagitació perillós. Punta desparadrap. 13. Combinat acètic
amb aires de balena. Envasos de paper. 14. Maons apilats per fer un urinari
demergència. Cremosa com un potatge de potassa. Estrip a tres bandes.
15. Tub carregat de pixum. Visitat amb molt males intencions. 16. Vaset
reconsagrat. Té tot el que sha de tenir per aixecar el vol. 17. Perifèric de
tecnologia digital. Formigueta al mig del formiguer. Tanquen el paraigua.
18. El temps que passa, si més no a cau dorella. Com un dia sense pa.
19. Ganes de cruspir-se un cavall, ni que sigui de cartró. Tres minuts de
galetes. Foc a discreció domiciliària. Afegitó de butxaca. 20. Desaparellada
per desgràcia. 21. Radi dacció dels preceptes de Mahoma. 22. A can Foix
és dallò més irreal. 23. Parlar amb la major cobertura possible.
VERTICALS
1. Se'n va de franc i coixeja. 2. La teva llauna de tonyina. 3. Molí sense
gota de greix. Puja a l'escenari i fa el gest de no dir ni piu. 4. Obren les
cuixes. Fomenta lhomicidi sense fer soroll. 5. El moll del fèmur. Prèdica
en contra de la confitura de mores. Mort compartida dun acròbata i d'un
equilibrista. 6. Missatge sense continguts. Sector deficitari. Cases reformades
duna forma miserable. 7. Preludi de Wagner. Un bosc que espanta la terra.
Desganats a la taula, al llit i a Castellfollit. 8. Closca de nacre. Deixa el
ninot de neu fet un toll daigua. Al voltant de lescola. Temps era temps
a cal poeta. 9. Un gripau tal i com el vaig conèixer. La part més exacta del
servei de Rodalies. Beure en excés a Urgències. 10. Pròleg modernista.
A favor de renéixer de les cendres. Són verinoses, però segur que han
matat més gent de fàstic. 11. Amb molt destil. Pregona i feréstega. Espaseta
traïdora típica de Madagascar. 12. Una letona després de perdre 1000
quilos. Centre numismàtic. Traient foc pel queixals. Victorejar el cuiner
pel remenat de calamar. 13. Sajunta amb lamada per fer un mes de dejuni.
En comparació amb ell tots són peixos grossos. Orgia entre Tarraco i
Barcino. 14. Tot un senyor, però amb pantalons curts. Puix que val molts
dinerons. Fa els honors a la barra dun bar. 15. La corda fluixa. Bubons
per culpa duns patés en mal estat. Ales daviador. 16. Comencen la
seducció i acaben fent striptease. Canonada inofensiva. 17. Un tres i no
res. Lladre bavós. 18. Ve de cap per avall. 19. Si té lloc pot covar els ous
sense problemes.
Jep Ferret

