Crucigrama Exprés

HORITZONTALS

VERTICALS

1. L'altre vici de la majoria de consumidors de coca.
Quan regnava el rei Pepet la Maria Castanya els
duia sota la faldilla. 2. Qualitat innata de judokes i
bandolers. Silueta de cara a la paret. La tenim al
sac. 3. Rodament de caps. Dit assenyalant el camí
de tornada. 4. Si el deixes triar sempre vol dormir
amb la més mona. Tot un tresor, sobretot quan està
corcat, oi, senyor dentista? 5. Vestit de bany a les
gorges del Freser. Les platges d'Oceania. 6. Com
una gota freda al pic de l'estiu. Graons que donen
accés a Capitania. 7. Penetra una lletrada i surt
semen. Industrials potiners d'Igualada. Quinze
graons que tornen de Mart. 8. Recicla tartanes per
anar a visitar els avis. Es posa davant d’una vella i
surt a pasturar. 9. Centre alimentari a la sortida de
Gombrèn. Martiritzar el pollastraire amb la seva
mateixa moneda. 10. Gresca i xerinola típiques de
Puigcerdà. Bombona d’àcid cítric.

1. Com una, dues o tres nous. Caragirat a la mala de
déu. 2. La part més verinosa de la mare natura. Raig
de benzina. 3. Una punteta de vinagre. Professor
que treu a passejar els seus problemes de pròstata
per la Universitat. S’afegeix a la cocció per fer
xantatge. 4. Si és verbal fa molta forrolla. Un alcalde que toca la pera. 5. N'hi ha mil, però de qualsevol manera. Segons el meu punt de vista deu ser un
poliedre irregular. 6. Cumulonimbus de vol gallinaci. Tip amb la panxa buida. 7. Camellers sense
camells. No ho pot negar, fa panxa. 8. Miris com
t'ho miris la Tona està preparada per anar a la
guerra. Refilet entre castellers. 9. Ni l'alcaldessa, ni
la secretària, ni la interventora, la vocal d'Alp.
Furiosa per culpa d'un orsai mal aplicat. Firaires i
talaiers les tenen al mateix lloc. 10. L’audàcia de
reescriure adàgios. Partidària dels Sants dels
Darrers Dies.
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