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Speciální křížovka Ralfa M
ošta o speciální cenu

*)

VODOROVNĚ:
A) - zkratka Dům Odborů; 5. pád od malého kříže; zn. síry; luštěnkou; nežádný; zn. selenu; zápor od daruje     B) - ego; uvnitř; 6. pád od ta; 3. pád od aktivní zábavy; zvratné zájmeno;
řečeno; 4. pád od ukonejšení; pátral     C) - tento den; zn. křemíku; ale; nemuzicíruji; předložka se 7. pádem; slabými; 7. pád od částí věty     D) - nalezl; existuji; užovky křížkované (exp.);
typ; úplně; nestarý     E) - týkající se bytosti (stř. rod); potíže; 2. pád od země (existujícím prostoru); nyní; hledám řešení     F) - výsledek tázání; jsem obdarováván; zn. vanadu; víc než starý;
6. pád od části básně     G), H), I) - TAJENKA     J) - osobní zájmeno; však; toužím; dozvědět se; opak od méně; zkratka Nutná Energie k Životu; 4. pád od něčeho utajeného     K) - mám
touhu; pochopit; 3. pád od všechny; TĚM; 3. pád od zdrobnělých grafických znaků pro hlásku     L) - skrz nasrkz v ploše; mám něco nutně udělat; 4. pád od domáckého jména Žofky Křížové
(F»V); procházet     M) - rozevřít (ořech); mystérium; výsledky křížovek; mé     N) - znám; zkratka Živé Echo; 4. pád od oni; mající vysoký nárok; zveřejním tiskem; předložka se 7. pádem;
příslovce přípustky     O) - týkající se celého života; 7. pád od hádanky, při které se vpisují slova do křížujících se sloupců a řádek; krucifixová; silnicí     *) - cena křížovky je v poselství, které
se skrývá v tajence; a jestli je Ti to málo, tak holt nic nedostaneš...

SVISLE:
1. - římská 500; zkratka DeoxiryboNukleosid; zn. kyslíku; zn. síry; zn. joule, teploty a zn. kryptonu     2. - OJNABDOYNÁOŘOVŽ     3. - ÁEŠYPTNE; UÍZÍI     4. - kappa; SETOEAZOŽŽLMV
5. - řev bez E; LOVCZAVÍEO; nula     6. - citoslovce pištění; zn. sekundy; SĚTAHŠMMUŽT    7. - ŽTIJTĎANYE; kilo, česky dream    8. - prodloužená předložka se 3. pádem; zn. cínu;
KÁNMPRK; prodloužená iotta     9. - zn. napětí; UEÉDMSU; víc než moře bez CE, hůlka vzhůru nohama     10. -  zkratka Hnusné Životní Minimum; OIDLChRŽOEK    11. - zkratka Spolek Řezníků; 2. pád od
nositele zprávy bez O; zkratka Cizí Orgány Evropské Unie; rotacismus bohemicus     12. - ENKRTOLAIZMTNÍ     13. -  kilo; EŘOÁV; římská 50; zn. napětí; prodloužená příslovce vyjadřující časovou či místní hranici     14. -
ŘSHÍBVAAEPMMTRO     15. - ÍERŽLÁLBUOĚUAOV     16. - poslední písmeno české abecedy; AOÉMSYŽZTSJČK     17. -  zn. osmia, joulu, voltu a metru; uvnitř, žínka bez KA; ÍENO    18. - VLIKYVĚÁVAVMMÁU     19.
- knokaut; tvrdé I; TDATŠ; zn. plošného obsahu     20. - zn. kyslíku, vanadu a síry; obráceně Post Scriptum; zn. dusíku a litru; zkratka ExtraKulturní TeleVizní Komerce     21. - zn. uranu a ytterbia bez B; DVRŽÝSVMŘVYŘ
22. - PRĚAE; krátké a dlouhé I; ÍÍDÍ     23. - KÚLUTSSKŽCTŽ; kuráž bez KUR     24. - ATAHATVDI; ĚOTMO     25. - 2. pád mn. čísla protějšeku muže (E»Ě); AÉOVNMVA; zn. voltu     26. - DChÝZTRHVOE; zkratka
kilojoulu a superohmu     27. - ÝUMCEÉOĚTŽPUEEU     28. - IEĎMJŘA; dlouhá římská jedna; nano     29. - zkratka SuperHnusu; římská 50; EÍVTSPKPC     30. - ELSAŘVDVĚAMRYŘE     31. - vyslovené L; EEINČJEO;
2. pád mn. čísla od nejvyšších karet     32. - NDONŠRNĚNENJMST     33. - EAVOÍŠÉHÉNKÍOTO     34. - DLYVMIHOHKŮTJOU     35. - prodloužený anglický neurčitý člen; dlouhé třicáté druhé písmeno české abecedy;
nula; zn. kyslíku, uranu a metru; tyčka čárka
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