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Vandret
2 Småfed kvinde, travlt besat. (7)

7 Drej knækket krus. (4)

10 Tilpasning af dato: Patina ændres. (10)

11 Anarkistisk junta tilbageholder strøm d. 24. december. (7)

13 Atter skjult i lykkelig ensomhed. (4)

14 Ungt rådyr går frem og tilbage efter plante. (7)

15 Nu ses vrede efter Cæsars første folketælling. (6)

16 Eremit vaskede spejlet. (4)

17 Omorganiseret natolager bruges til kommunikation. (9)

21 Oprørt generer de dem, der bestemmer. (9)

25 En klovn tilbage til landet. (4)

27 Handles kort efter dyrket mark. (6)

29 Betragt i fuglekæbe en del af skelettet. (7)

30 Hvor man kan mødes omkring sagnvæsen. (4)

31 Hvad siger det lille lam i skrift til europæer. (7)

32 Omdanne sær, opdyrket jordart. (10)

33 Angrib rent ud. (4)

34 Tømt glas for hastig dukkert. (7)

Lodret
1 Afvisning af smykke efter skaldyr på tog. (10)

2 Tænk nu gedens indvolde klemte. (7)

3 Slagmarken tabes i begyndelsen passivt. (6)

4 Fx zulu, beta, alfa, november, tango, uniform. (5)

5 Måske Gråbøl returnerer en frokost. (7)

6 Julemad i kristendommen fx, den sidder fast i munden. (7)

7 Station lever af større byer. (6)

8 Se rundt om min horisont. (6)

9 Flytte bruskfisk. (5)

12 Åbner udstilling: Firserne er misforstået. (10)

18 Bredt stykke stof gør din barm gyngende. (7)

19 Organ findes og yder. (7)

20 Lincoln, mellem venner, pruttede til vildt gilde. (7)

22 Gammelt ømtåleligt helium fx. (6)

23 Bære en rådden frugt. (6)

24 Promovere dansk kulturradikal uden ende. (6)

26 Fornuft er mærkelig baglæns på engelsk. (5)

28 Mesterskaber i vanvid i soveværelse fx. (5)


