HORITZONTALS
1 La primera de Beethoven. 2 Tall de cogombre. 3 Quan arribi a la maduresa serà
de profit. 4 Vuit naturals i un de pit. Flors i violes i romaní. 5 Vampirs anèmics de
Romania. 6 Demostrar una certa sensibilitat. 7 Impermeable a la taula i al llit. El
cor de la catedral. 8 Patriarca passat per aigua. Encarcarat amb severitat. 9 Fill
natural de l’adulteri. Oh là là, aquesta aigua ve de França! 10 Camp base del Taga
i dels Torreneules. Com més copes duguin més valor tindran. 11 Rata de biblioteca egiptòloga. 12 Molta seguretat a l'hora de doblegar el palmó. La salsa obliga a
remenar-lo de primera. 13 Per als pensionistes tenen tot un altre sentit. Desprès
amb subtilitat. Crosta d'aigua de mar. 14 La merda de la muntanya. Si ve de
l’Orient tal vegada farà olor d’encens. 15 El borrego i els ecòlegs les tenen al
mateix lloc. Està a les acaballes. 16 Drapet de seda. Parlo amb la major cobertura
possible. Entre adversaris es fan costat. 17 Les seves sortides són inadequades.
Temps era temps. Mare de déu, el dia 25 es posarà en quarantena! 18 Ni Queralbs,
ni Pardines, un poble de pessebre. Turca a favor de la societat acomodada. Vinil
de col·leccionista. 19 Fa 150 milions d’anys estaven molt en voga. Fumador
d’opi entre tintinòlegs. 20 Escollir entre naps i cols. 21 Rambles avall i ben
crescudeta. 22 Brètola d’una manera molt confusa. 23 Enredar-se perquè sí.
VERTICALS
1 Lletra de ball. 2 La pell de brau. 3 Cobrar sense treballar. Tira l'aigua del Freser
directament al mar. 4 Bo i dolent a la vegada. Una punteta d'àcid úric a la punta
del peu. 5 Portal de Betlem. Missatger com déu mana. Centre històric de Falset.
6 Les últimes de segona. Pop esbudellat. Reunions d'amics dels canelons, les
mongetes amb botifarra i els peus de porc. 7 Lluna plena a l’horitzó. Hoteler de
capa caiguda. Amic ben disposat a dur-nos d'un lloc a l'altre. Proa i popa del
Titànic. 8 La part més flatulent de la coliflor. Pengim-penjam, allà sota una
penya, i mig mort de fred. Ungüents de xoriguer. Un de tants entre Pyongyang i
Seül. 9 Boix en perill d’extinció. Eixorivida a força de remenar l'amanida.
Evidents mostres d’inspiració. 10 Fa molt bona parella amb una mula. Destruir la
torre de control. Transmès amb l’enginy de Jules Verne. La versió més atabaladora del senyor abat. 11 El gran disgust del nen Jesús. Cadascun diu les coses a la
seva manera. Dispensador de tinta. 12 Es posen al principi de la barra per donar
la llauna. Una dutxa com una casa de pagès. Sorrals amb pit i cuixa. Èticament
avorrits. 13 L'oreneta fuig de la Moreneta. A favor de cremar gasoil. Amanit de
nassos. S’ajunten per fer una paella. 14 Discoteca buida. Vela llatina passada de
moda. Una escaladora. 15 Ni l'alcaldessa, ni la secretària, ni la interventora, la
vocal d'Ur. Si no destaca per la intel·ligència sobresurt pel tupí. 16 El sisè graó
d'una escala. Fins que qualsevol cosa ens separi. Morro de bacallà. 17 Una erra
de Tísner. Sempre torna sense el julivert. 18 La part de dalt i la part de baix d’un
biquini. 19 La Violeta no la té.
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El 25 de desembre, fum, fum, fum

