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Vandret. 7. Hvad hed Richelieu til fornavn? (17) 16. Hvad grækere får ud af valutaunionen. (3) 18. I 7 lodret. (2) 19. Ek-
stremsport: flette . . . . (4) 20. Udtrykkelig ungdomsoplevelse for stærklever. (2) 21. Får sportsvognens front til at se langsom
ud. (3) 23. Himmerigsmundfuldens piskede æggehvider. (3) 24. Narkotika som kollekt ved holdeplads. (7) 26. Konklusion lig
brætspil. (4) 27. Udråb tidsmåler med glans. (7) 28. Tal samles før tal. (2) 30. Tiltale udskiller. (3) 31. Minuttal. (4) 33. »Min
blodgruppe,« sagde den engelske pige. (3) 35. Provokere uden kobberbelægning alle gode gange. (5) 38. Til alles glæde kunne
et målorgie polstre scoren. (18) 40. Lucias åg. (4) 42. Tyve i forening. (5) 43. Fisk skal vendes. (4) 44. Konflikt uden Tyskland
renser. (5) 45. Ruts svigermor bor i Oman. (5) 47. Fjern slægtning i Amerika. (3) 48. Klasse mærkning hos ordensbevidst
retsmediciner? (4) 49. Fortryder de misforståede inddelinger. (5) 50. Fysikerne af Dürrenmatt. (19) 56. Skræmmer fra uni-
versitetet. (4) 57. Varme ø fra at være del af den københavnske 9 lodret. (4) 58. Navnkundig vej med karakter. (5) 59. Rute
halvvejs til Østjylland. (3) 60. På kunstakademiet studerer eleven tappert tricks som dette for at få ting til at forsvinde i
horizonten. (19)
Lodret. 1. »Forstå sagen, og ordene vil følge« — . . . . (4) 2. Plads i forsvarstale. (6) 3. Anbringer fx i 46 lodret. (7) 4. Hælde
til en lidt federe motorcykel. (3) 5. SF-højborg? Resultat af natlige udskejelser? (5) 6. Udråb når man indser belastningen
i stipendiet. (4) 7. Suge los på piben giver lugtgene. (10) 8. Virkestedord. (2) 9. Tog til sig, at det er farligt at lege . . . . (9)
10. Ubehageligt, at man skal på kunstakademiet for at . . . . (11) 11. Kontrærkontrær. (3) 12. Føl glæden ved palindromer! (3)
13. Saligt farligt. (6) 14. Klinger, fx efter 49 lodret. (3) 15. Opfordring til at snyde håndværker? Instrumentet roterer? (11)
17. Hjerteløst forkortet. (9) 22. Misvisende norvagisme: Aftenposten. (10) 25. God idé, uanset hvordan man vender og drejer
det. (3) 29. Vi grinede i Norge. (4) 32. Du skal se løjer, hvis du falder ned. (7) 33. Der er anset som god stil i modebranchen,
at det uniformerede look ikke skal dominere. (6) 34. Basalt set var ingen anden metalgruppe som Motörhead. (6) 36. Man
skal vide, at privatbilisme er mindre attraktiv end 9 lodret, når man også tager benzinforbruget i betragtning. (4) 37. Overførte
penge, specielt røde når man måtte mangle dem, men sydafrikansk møntfod besidde? (4) 39. Niveau gal gal. (3) 41. Sorterer
taler uden kerne fra. (4) 46. I perioder måske interessant selv for en juraprofessor. (5) 49. Ord, der påminder om replikskifte. (4)
51. Rask går blæsten, ej blot over Limfjord. (4) 52. Retning med aber dabei gør rent. (3) 53. Professionelle tennisspillere kan
også have brug for en pensionsordning. (3) 54. Plante midt i nedbør. (2) 55. Opføre sig, som om man ikke har fået nok
kaffe. (2)


