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Across
2 Retsforfølge og lede efter vrøvl igen. (7)
7 Lyd fra endetarm i avlssvin. (4)
10 Anret sumak-arrangement fra vestafrikansk land. (10)
11 To kilo i vinen gør beruset. (7)
13 Afsætning af glas går tilbage. (4)
14 Propagere for EU? Bed DR om skrivelse. (7)
15 Stagnation i Liechtenstein er tidsbegrænset. (6)
16 Lige fra regnvejr til robåd. (4)
17 Svovl-ledning har forskinket hvad der blev afsat seks dage
til. (9)
21 Vi pirater til søs, hvor offentlighed er uønsket. (9)
25 Storme fra gale aser. (4)
27 Skinger tuba afbryder stilhed uden at holde tempoet. (6)
29 Gøre hastværk når man restaurerer voliere. (7)
30 Dyr fadæse leverer indhold. (4)
31 Var fx Finland under den kolde krig et område med god
akustik? (7)
32 Besvær i knoglerne, de er slemt betændte! (10)
33 Klokken er forkert. (4)
34 Dekanen, efter omorganisation, er den, der genoptager
sagen. (7)

Down
1 Gid prishop skaber en vred kunde, fx. (10)
2 Svagt fra sangerinder fra sjællandsk akademi. (7)
3 At mule over magisk smykke. (6)
4 Overførselsindkomst til husdyr i form af tørret frugt. (5)
5 Finde på nyt navn til agenda: køber flås. (7)
6 Opret selvstændighedsbevægelse og Belgien griner. (7)
7 Malker forbløffende fisk. (6)
8 Medrivende og ophidsende tennis. (6)
9 Gav kærtegn, omkring et sekund, men anstrengte sig. (5)
12 Dejlig forvirret om skingert horn er lavet stål, fx. (10)
18 Hinduistisk princip om kulde og udstråling. (7)
19 Lot vendte sig godt en halv meter omkring for at se øen. (7)
20 To gange en tønde efter aftale. (7)
22 Denise, efter et par øl, forbliver meget kølig. (6)
23 Vitser om Puccini, fx. (6)
24 Hård på den gamle måde, indeholder lille risiko. (6)
26 Fiskerihavn erhverver delvist skaller. (5)
28 Syntes at nogen fortjente grundtemaets kerne. (5)


