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Vandret
2 Jævner en sovs, spiller snerpe inderst inde. (7)
7 Sang lyder som vrede. (4)
10 Vedrørende en reaktion, ofte komisk, ophidset. (10)
11 Parlamentets førstekammer giver Sprogøe Rigshospitalet
under starten af sommeren. (7)
13 Noget man skal huske: Udkanten af Maribo holder eu-
ropamesterskaber. (4)
14 Spiste engelsk slik og det yderste af madæble af overbe-
visning. (7)
15 Støde på reklame til hende på fransk. (6)
16 Navn i hver tredje novellefilm. (4)
17 Tag om øse og betl som en ung pige. (9)
21 Lederne af Tiberius’ senat afskaffede retroaktivt denne
smertefulde regeringsform. (9)
25 Fryse eller tilsande, kun lige. (4)
27 Kobberfarvet gin? Rør voldsomt. (6)
29 Stegt ret er nemlig vendt uden fagkundskab. (7)
30 Væremåder af indisk Premierminister. (4)
31 Strålebehandling for plante med karakter 1. (7)
32 Pervers analakt ses i udstilling på balkon. (10)
33 Del af mange armbåndsures tandhjul. (4)
34 Er Norge i dette nedrustningsforsøg? (7)

Lodret
1 Mon efterretningtjenesten er indsat i kedeligt orkester-
medlem? (10)
2 Organekspert sendes. (7)
3 Indhold af »De Fem« erindres flygtigt. (6)
4 Endeligt købe varm drik til stor kvinde. (5)
5 Overdreven hudlidelse dækker over begyndende trods-
alder. (7)
6 Hårplejer mangler spænding omkring formiddagstid i
USA. (7)
7 Fodring med modermælk til kejser af Kina, som indeholder
kvælstof. (6)
8 Den sure kvinde har kigget efter mønster. (6)
9 Landtunge er tysk til midten af Femern. (5)
12 Jomfru Maria, hinde gennemboret af hjorten. (10)
18 Flottenhejmer fra Sjælland fx: partér en fugl der serveres
juleaften. (7)
19 Kost er værktøj af højeste rang. (7)
20 Forvente en jomfru, de holder kort. (7)
22 Kvinde formodet at omvendes. (6)
23 Ses i februar, ej marts, Jonny. (6)
24 Bygningsværk med sol og i mange farver. (6)
26 Søge hurtigt, fx igennem en film af stjerner, inklusive Pa-
cinos første. (5)
28 Kigge efter Rudolf for at gøre rent. (5)


