El proper campió de lliga

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HORITZONTALS

VERTICALS

1. No ho dubteu pas, el proper campió de
lliga. 2. Sector aerospacial. Camarilla
descocesos molt ben avinguts. Estrofa
horrorosa. 3. Clatell del món de la
numismàtica. Moriré, tal vegada duna
peritonitis. 4. Espina de seitó. Arrosseguen
pel llot sense sortir de casa. La primera volva
de neu. 5. Remeno les aigües plàcides del
laboratori. El millor lloc per anar a rematar
una Odissea. 6. Sodomita amb una dona molt
salada. Accionista minoritari de can Barça.
Decorat sense decor. 7. Fer servir els 5 sentits.
Com una patena. 8. Dura igual, però si és de
qualitat extra es paga millor. Empeny amb la
mà a la butxaca. 9. Mànigues danorac.
Dinerons destar per casa. Jugadors descacs
en fila índia. 10. Amb un punt de geminació.
Mosquit rebotit a base de sang de bou. 11.
Aquí, a lAssociació de Cuineres Insípides.
Sacerdotessa al servei de Bacus.

1. Ètnic per la cara. Ni el cafè ni la copa, el
puro. 2. El partit de Macià i Companys en
plena revolució. Paràsit addicte a la cuca fera.
3. Punta de bisturí. Llibreter de primera mà.
Encenen la libido. 4. Persecució de pati de
col·legi. La medalla que tots els participants
al concurs dendrapadors de calçots llueixen
al pit. 5. Dues de castellanoparlants seguides.
Desfeta després de desballestar un sofà.
Esqueix de patatera. 6. Mà de pintura amb
corbes de nivell. De boca en boca al final del
període electoral. Cap nuclear. 7. Contrari al
ferro a sang i fetge. Llicència prohibitiva. 8.
Xifra romana hexadecimal. Capa subjecta a
despreniments. Peça dalumini al cor del
cavaller. 9. Pluja pixanera. Poso pels núvols.
10. Normatiu o irracional per principis. Se
nentra i sen surt per pures raons comercials.
11. Coberts de sorra i ben escorreguts. Paté
en potència.
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