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HORIZONTALE

VERTICALE

1.Best' havanta venenan pikilon - Loĝej' por brutoj.
2.Insula ŝtat - Ĝenerala nomo de pluraj lamenecaj mineraloj.
3. Artikolo - Kvalito de io agrabla al rigardo - 21a litero de la
alfabeto.
4.Povanta okaz' - 26a litero de la alfabeto - Komunikis al likvaĵo
rapidan turniĝan movon.
5.Konsonanto - Simbolo de ampero - Utilig' - Longa kava
cilindroforma ilo.
6. Simbolo de tuno - Stat' de iu ŝirmita kontraŭ infekta malsano Malmol'.
7. Grasa fluaĵo - Moka dirmanier' - Noto 8. Geokronologia periodo, entenanta plurajn eraojn - Malutil' - Mi
- Pronomo de la dua persono.
9.Akcia societo - Artikolo - Deven'.
10.Iri de unu flanko al alia - Mallonga literatura verk' - Simbolo
de oksigeno.
11.Noto por agordi instrumenton - Konig' per paroloj aŭ skriboj
okazintaĵon - Konjunkcio.
12. Kontent' - Vokalo - Kanalo de la homa korpo.
13. Fluaĵo enŝprucigita en la rektan inteston - Sovaĝa pork'.
14. Finaĵo de la substantivo - Aroma,substanc' - Paŝ' en akvo Simbolo de argono .
15. Muzika signo - Krustul' - Malgrand' .
16. Refleksiva pronomo - Pronomo - Certigo.
17. Prepari por eldono - En la okazo ke - Simbolo por la aro de
ĉiuj reelaj nombroj.
18. Mallongigo de nordo - Ekkrio esprimanta indiferentecon Aplikitaj.
19. Polinom' kun tri termoj -Simbolo de deŭterio - Sekv' per
okuloj skribitan tekston.
20. Deknaŭa litero de la alfabeto - Konjunkcio - Organo de
aŭdkapablo - Mallongigo de Esperanto.

1.Proverbo
2.Krustulo - River' en la centrokcidente de Francio Prepozicio Sufiks' por nomi similajn objektojn Konsonanto.
3. Konjunkcio por kompari - Mallongigo de litro - En iun
lokon - Artpratiktanta ul' - Bird' kun longa kolo kaj kurba
beko.
4. Perforte forpren' - Inklino por iu - Posedata de li Propramov' .
5. Elasta tub' ĉirkaŭ rado - Simbolo de uranio - Dormigi per
drogo - Nedifina pronomo - Kvara vokalo.
6. Bicikl' sen rapidumo - Alianco - Kiam oni ne volas
precizigi - Karakterizo - Brando farita el sukerkano.
7. Finaĵo de substantivo - Praktiko por lertigi - Ne alie ol Amerikdevena gren' - Dudekunua alfabetlitero.
8. Kon' - Nomo de la dua konsonanto - Trovas ion perditan Abstrakta koncept' de la spirito.
9. Korpa ekzercar' - Diris ne - Finaĵo de la adverboj - Kapt'
iun - Konsonanto.
10. Daŭ' - Sin amuzi - Malorde moviĝ' - Tio, kio ekzistas.
11. Destini'- Persona pronomo - Skrap' kampon - Malgrand'
- Nedifinita prepozicio.
12. Nomo de la deksesa litero - Ilo por malaŭtigi sonon Parolisto - Prefikso por ambaŭ seksoj.

