El test del confinat

HORITZONTALS

VERTICALS

1. Una pujadeta de temperatura, i el confinament
associat, són cosa seva. 2. Camp base dels Torreneules. Del temps de la rebesàvia Maria Castanya.
Un parell de dues-centes. 3. Entre costumistes es
fan costat. Inclinat com la torre de Pisa. 4. És conegut per haver patit 33 revolucions. Partidari de no
arribar mai a misses dites. 5. Dent picada amb molt
de gust. Poso el cul a terra. En Pep fuig de la Pepa.
6. El gust de tenir una lepra esgarrifosa. Protagonista d'amors impossibles. 7. La parella de l'Ernest.
Estrella que brilla al firmament de l'NBA. Industrials ronyosos d'Igualada. 8. La cadirota més tronada de Palau. El dels gats no és un harmònium, però
també fa molt de soroll. 9. En Bartomeu no la té. La
repulsió en majúscules. Pot de napalm. 10. Bitllobitllo a favor de l'invasor. Planta passada per aigua.
11. Humitat que aprofita l'avinentesa del terreny.
Dir les paraules justes a la sogra.

1. Extracte ectoplasmàtic. Ganes de fer-ho a la taula
i al llit. 2. Punta de filferro. Cadiraire a pas de
cavall. Déu invocat els dies de pluja. 3. Línia que es
pot tallar de mala manera. Reserva índia a la vora
dels Grans Llacs. 4. Prefix que s'enfila en connexió
amb un vehicle. Ell no ho diria mai, però és un
pixapolit. 5. Si no abraça en Dídac abraça la Núria.
El final de la bona vida. Partidari de beure vodka
escoltant la balalaica. 6. Cangurs de la tercera edat.
Vas que pot omplir vasos de sang. 7. Una petita
mostra de positivitat. Bossa ideal per dur-hi una
varietat d’arròs. Si la poses darrere la Fina tot
s’haurà acabat. 8. S'enfila de cara al sofregit. Deu
dècimes de febre. 9. Una de veritat. No hi ha cap
mena de dubte, és de classe. Els budells d’un
buldog. 10. Remenat de iuca. Aires de pizza casolana. 11. Partidari d’una causa de mal escatir. Nivell
zero a l'Institut Cartogràfic.
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