
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16

17 18 19

20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50

Vandret. 2. Sokrates’ lære om bl. a. knive, lærker og smerter. 14. I tobaksforretning uden købelyst. 15. Kasper,
Jesper, Johnatan, 37 andre og hvem? 16. Herefter giver Monika mange nok så musikglade mennesker ørepine. 17. Let
berøring kan være dette til latterbrøl, medmindre man ikke er det. 18. Sine fædres husforfatter. 19. I korthed: En
million af overvægtens hovedmistænkte. 20. Forbryderisk side ved Sjöwall og Wahlöös nationalkomponist. 21. Kølig
toneart, syntes Bach og Brahms. 22. Atmosfæren i rygerkupeen. 23. Negationsnegation. 25. Vrimler med lollandske
kernemodsætninger. 28. Sådan kommer H.K.H. Prins Henrik til kort i sit eget hjemland. 30. Læren om dyr omhandler
hovedløst blot de bevingedes afkom. 32. Ofte forladt debatkerne. 33. Vinker Oehlenschlaegers hu. 37. «En katolsk
kvinde må efterhånden godt anvende matematik for at forhindre en graviditet, men stadig hverken fysik eller . . . »
39. Nabostrid afgjort: Hansens pæretræ (hvis grene hang i Jensens have) fjernes. 43. Kalder grønøboerne den selv.
44. «Hvis du lever sammen med en mand, skal du . . . ham hver dag. Ellers finder han sig en anden.» (B. Bardot)
46. Også et godt svar til 44 vandret. 47. Lige så vigtig som plot og action for 20 vandrets kvalitet. 50. Romantiske
solbeskuere nyder hvert sekund af den.
Lodret. 1. Jomfruens efterfølger (lat.). 2. Fristende er den, med så meget hår i suppen. 3. Egyptere havnede i hans
rige, rige som fattige. 4. Begyndelsen er finere, og slutningen koldere. 5. Familiær stillingsbetegnelse og sultent
barneskrig: «Jeg vil ha’ 38 lodret . . . !» 6. Følger efter græsk Herre. 7. Fartøjet til de tusind søer. 8. Hun er gemt
i Vladislavs hjerte. 9. Elverkongens første skærsommernatsdrømmejob, som Carl Maria siger. 10. Fra denne havn
kommer kilo anis. 11. Længdemål for modstandsbevægelse? 12. Jo, det kan være en prydelig front for en uordentlig
cafe, da. 13. Far, sig mig lige: hvor skrives indo-europæisk med arabiske bogstaver? 24. Denne letvægter følger en
snes pladser efter hydro. 26. Bosses, Svennes og Kalles fine karakter. 27. Løftede den viktorianske roman til nye
højder i blæsevejr (fornavn). 29. Her findes Haggaj, Nahuum og Mika (fork.). 31. Sådan skal man score mål, for



at vinde. 34. Spække bækforels indre, med fx persille. 35. Sagde DK (for en gangs skyld) 23 vandret til i 1972.
36. Består den, der forstår. 38. Rig er ifølge Cicero den, der ikke ønsker dette. 40. Denne gang kræver styrke og
dette. 41. Skelsættende, hvis man tager det sidste af statskassen. 42. Hjalmar Arne Carl, en helt annan end Kofi.
45. Surfdrømstroubadurer (fork.). 48. Soldater af den rette støbning. 49. Lyrisk-patetisk kvalitetskvad.


