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E n t r e t e n i m e n t s

autor: SAVEFE

Horitzontals:
1. Maldestre. Prendre mesures. 2. Ràdio Bon Oratge. Tercera per-
sona singular del present d’indicatiu del verb ésser. Aquella mare
que tothom diu estimar tant però que ningú no respecta. 3. Forma
rústega per a designar el tanga. Fill de Noè 4. Si vols que afini, me
l’hauràs de donar. Nexe, lligam. Mig te. Una manaja. 5. Indicatiu
dels Països Baixos. Al revés, forma arcaïtzant de la primera i la
tercera persona singulars del present de subjuntiu. Altre cop, mig
te. Capgirat, antic insecticida molt popular a les nostres llars. 6.Una
manaja. Al revés, és una ganyota (i un barbarisme).  ... Harbor,
famosa base americana del Pacífic. 7. Tanoques Units. Ganàpia.
Bloc Català. 8. La primera. Vol dir que va al davant. Divinitat egíp-
cia que tothom coneix. Índex Preus del Mercat. El sol egipci ens ha
sortit un altre cop. 9. Animal que, per defecte de naixement o per
una castració incorrecta, té un sol testicle. Conjunció. De cap per
avall, ... qui pugui. 10. Una altra manaja fent guàrdia. Ocell. Prefix
que indica novetat. No ens agrada que ens hi facin passar, però hi
passem més del que ens sembla. Nota. 11. És un devessall de
llàgrimes, però desordenat. El llenguatge dels mims. Dues vocals.
12. Institut Tecnològic de Llatinoamèrica, que no és tan famós com
el de Massachusetts però també existeix. Poble de la Cerdanya.

Níquel. Noticiari Nocturn. 13. Antic i famós país de l’altra banda
del Pirineu. Alta Velocitat Avariat. Persones, genèricament. Una
altra forma verbal facileta: segona persona singular del present
d’indicatiu del verb ésser. 14. Mil cent manages. Població del Baix
Segre. Metall preciós que provoca febre i molts maldecaps. 15.
Seguidor d’una coneguda heretgia medieval, albigès. Pràctica sexual
que pren el nom del segon fill de Judà.

Verticals:
1. Pejorativament i de cap per avall, administratiu. Organització
Mundial de Capsigranys. 2. Dóna absolució. Te. Una manaja des-
pistada. Al revés, acte de fer una cosa o, si ho preferiu, participa-
ció econòmica en una societat anònima. 3. No gaire. Al revés, trans-
pira, traspassa. També la te. 4. Vocal. Abans de Crist. Petxina. La
mateixa vocal d’abans. 5. Sofre. Negació. Vocal. Article. Gasiu. 6.
La te, tornem-hi. Encara que estigui al revés, és un benefici. Orga-
nització no governamental. Interjecció. 7. Retornar els sentits. Es-
cola d’Esquí Gironina. Surt també al quatre horitzontal. 8. Si no ho
tens clar és que ho tens així. Milmilionèsima part d’un segon. 9.
Prefix que porten tots els qui un dia van tenir algun càrrec polític,
per exemple. Això i el vi que no falti mai a taula. Una manaja més.
Entrelligat de fibres o també de cabells. 10. El contrari d’una pro-
posició. Adéu a l’estil rústic; ocell, genèricament. Ésser de dimen-
sions més reduïdes que les habituals en la seva espècie. 11. Cog-
nom. Que opta a alguna cosa. Una altra manaja despistada. 12.
Incondicionals de la tramuntana. Palanca que et permet saltar cap
amunt a la piscina o al gimnàs, però també l’associació del nostre
company Cots. Si hi poseu accent és un plantígrad; si no, una part
de l’esquelet. 13. Que es deixa modelar fàcilment. Un miler de
manages. Camp improductiu. 14. Ni abans ni després. Mitja centú-
ria de manages. Estar fent el crit de l’ase. Qui sap si algun dia
podrem dir que és l’indicatiu del país veí. 15. Les diverses bran-
ques que componen un tot més complex i que comparteixen un
tronc comú.
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Substituiu les lletres per números enters i trobeu el resultat de la suma.
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