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Vaakasuoraan: 
1. Se ei pärjää ilman isäntää, vaikka on erinomaisin Lahden ja Kouvolan välillä. (10) 
6. Krouvissa juodaan velaksi kaikki, mikä perästäpäin tilille kilisee. (4) 
10. Keksipä Ilta-Sanomat maalis- huhti- ja toukokuussa todella napakat lööpit. (7) 
11. Kilmer Harakka koettelee, kuinka suoni sykkii Pohjois-Karjalassa. (7) 
12. Burnout-potilaiden tutkimukseen kuuluu myös erittely unista. (14) 
14. Tämä on alati muuttumaton totuus: pienempiä tönitään. (5) 
15. Vedäpä, rakennusinsinööri, lujemmin, niin vaunu alkaa liikkua raiteilla (9) 
17. Aloitetaanpa puuha, jotta moottori saadaan ajoissa irti rungosta. (9) 
19. Yleisön rakastamimmilla lauluilla Mustakallio menestyy. (5) 
21. Nostaako trendi nyt sähköä varaavan komponentin huipulle? (14) 
24. Kerran yritti myös Thant Muskettia lukea, mutta häntä alkoi ramaista. (7) 
25. Sanokoot turkulaiset mitä vain, mutta oikeastaan TU alkaa menettää asemiaan. 
26. Miilunpolttaja työnteli hiiliä syvemmälle. (4) 
27. Muistatko laulajatar Rita Pavonen? Hän oli kasvoiltaankin toscanalaisen kaupungin kaltainen. (10) 
 
Pystysuoraan: 
1. Lähelle ei päästetty, loitolle sopi mennä. (4) 
2. Tällaista asiaa käsittelee raastuvanoikeus: köyhät raatajat pitivät luvattomia vapaapäiviä. (7) 
3. Sunnuntaina elonnesteeni pani tekemään jotakin, jonka kanssa täysivaltainen itsenäisyys ei ole sopusoinnussa. (14) 
4. Ota kirkas viini karahviin ja jätä pohjalle vajoava kuona pulloon. (9) 
5. Tottumukset ovat samat tullen mennen. (5) 
7. Pulskanpuoleinen oli Buñuel, Biaudet lienee liiankin hoikka. (7) 
8. Samaa tavaraa sinä kuljetat maahan eri tavalla kuin kannattavin kilpailijasi. (10) 
9. Kun perustuottaja alumiinia neuloi, metri sekä toinenkin tuli tuutista. (14) 
13. Rikas kehuu: Hillitön meno on hauskaa. (10) 
16. Täytyy varustautua kylmän ja kostean varalta, kun neva sekä sumua on edessä. (9) 
18. Tämän uuden lihastenkiinteyttäjän te, ystäväni tulette havaitsemaan tehokkaaksi (7) 
20. Pitkässä juoksussa pärjätään ilman Ahtisaarta. (7) 
22. Mistähän löytäisin asiansa osaavia puuastian veistäjiä (5) 
23. Herra Kross, teille luovutan tämän palkinnon. (4) Julkaistu Punaisessa Pelikaanissa 2/2005 


