Crucigrama Exprés

HORITZONTALS

VERTICALS

1. Daus tirats de la forma habitual. Exageració en
l’us de l’autoritat. 2. Abandona la revolució per
seguir endavant. Embrió incubat més del compte,
(2p). Orar sense fer coses estranyes. 3. Bastant
maca, llueix la llàntia al final de l’Odissea. De cop
i volta la grossa i la flaca es fan sentir dins la boira.
4. Oh, quina lluna, surt de trascantó. La mort d’un
demòcrata per un cobriment de cor que obeeix, en
el mal sentit, a haver estat agredit. 5. A la capçalera
del riu, la febre groga, escagarrina al personal. Fica
cullerada al pot de confitura i fuig amb un cotxe
d’importació. 6. Mig fumada, a la badia, tira llamps
i pestes per culpa d’una profunda llambregada.
Estrena defectuosa a la discoteca buida. 7. Una de
pa, dues de caldo i tres de fricandó. L’Eugeni,
sempre de cara al vent, torna a estar fora de joc.
8. Necessita un aval per poder fer-se a la mar. Sí, sí,
ofegar el motor. S’ajunta amb l’amada i fa un mes
de dejuni. 9. Cotxe de fira. Tan arrelat i no importa,
a veure qui ho entén.

1. Monosíl·lab expel·lit a distància. La conseqüència més directa d’anar tirant de veta. 2. Ullar ben
lluny de casa. El típic cataplasma de la medicina
tradicional. Més de la puta que no pas de la Ramoneta. 3. Mata l’aranya darrere la barbacoa i fuig
serpentejant. Surt de la locomotora, pobre nora,
encomanant-se a Déu. 4. D’aquí a res, i perquè no
és barata, primer cridarà però després entaforarà el
melindro. Entre el gel, i per molts anys! 5. Sobre el
terreny, el cor de les beates, ha cedit graciosament.
Entra en dansa amb aquella gràcia innata d’una
mena de gos. 6. Pinyol de maduixa que arrenca el
vol. Lleugerament acalorada, l’aranyeta, afronta la
difícil tasca de fer comparacions. 7. L’ocellot, una
vegada fossilitzat, esdevé d’allò més penetrant. A fi
de comptes diries que és un mascle, però és una
femella. 8. Ni cas de l’ucàs. Nou-cents catorze
centímetres per arribar a Londres. Elles fugen de
les velles. 9. La xamba de tenir una bruixa d’or.
Mescla de gasos que sempre té cops amagats.
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