Per Passar l'Estona

ENTRETENIMENTS

Mots encreuats
Núm. 199
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1.- ( ) La de lletres la teniu en aquesta mateixa
ÿ
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pàgina. ( ) Cap de comarca de la Ribera alta on
no es parla el suec. 2.- Ornat amb menta, adornat.
ÿ
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3.- Ventositat rockera. 4.- Torre italiana que trepitja
fort a Castella, en perfecta verticalitat de baix a dalt.
5.- ( ) Consonant que acaba la verema. ( ) Perpètua, no té fi. 6.- Que destil·len mel (femení). 7.Doble ela castellana, femenina de baix a dalt. 8.( ) Flotes com el suro. ( ) Això és pitjor que la
carretera de Santa Pellaia. 9.- Tela gran pintada
que tapa l’escenari. 10.- Gairebé tot l’oasi. 11.ÿ
Soldat armat posat per un temps determinat en un
lloc per vigilar-lo. 12.- Emblanquina les muntanyes
a l’hivern i rarament blanqueja Cassà. 13.- Consonants capgirades que no sonen. 14.- Són perfectes
en el seu gènere. 15.- Lloc situat a la popa del llagut de l’Ebre on els peons dormen
i tenen la roba i altres objectes. 16.- Nom d’home . 17.- Gairebé únic. 18.- Partit
polític. 19.- Gairebé cent. 20.- Nom de dona. 21.- Escarransida, raquítica. 22.- Es
posa com l’anell al dit a l’hora d’agafar la tassa. 23.- ( ) Diu la veritat. ( ) I això és
pitjor que la carretera de Tossa. 24.- Al revés, és fantàstic i no para a Paraguai. 25.Perill incert. 26.- Al revés, no té cap validesa. 27.- Extremament perverses. 28.Quina persona acaba aquí?. 29.- Decideixen la sort en alguns jocs de dreta a
esquerra. 30.- No feu l’orni, que ja hem dit abans que aquí no s’hi parla el suec. 31.Gran turisme injecció. 32.- Ajusta amb la cisalla.
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