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Vaakasuoraan: 
1. Varmaan sinäkin jaat Eveliiinan  kanssa samat ihanteet. (8) 
5. Katsopa, ulkomaan mies, onko postilokerossa kultaa. (4) 
9. Leo, kun kuljet kevyeen tyyliin takaperin, laske jokainen jalan liike. (5) 
10. Rakennusmiehellä on hehtaaripinta, rakennusinsinööri kertoo. (7) 
11. Koe itse potkut ja tee pikkuostot velaksi, niin tiedät onko lainan otto pikkueste 
personal trainerin ja pianotuntien hankkimiselle. P.s. eukot koetti, tepsisikö petos, 
tekoitku ja poistettu keko. (13) 
12. Mikä on lopettajaa tarkoittavan erikoissanan edeltäjä, rakennusinsinööri? (13) 
14. Velhot kömpivät perä edellä asumattoman vuoren laelta ja  lukevat loitsujaan. (6) 
15. Nasu ja Tikru Puolen Hehtaarin Metsässä.  (6) 
16. Välimeren alueella suositaan oliiviöljyä ja hylätään eläinrasvaa. (6) 
17. Varoisitte vähän ruokottomia puheitanne! (6) 
19. Eipä paljon kiinnosta, mitä on hiusten tyvessä, hevonen tuumii valtavan 
turnipsikasan äärellä. (13) 
21. Kuollut kieli yksinä viesteinä, toisina Ilta-Sanomat sunnuntaina suuren veden 
edessä. (13) 
23. Maalia levittävää miestä kutsuttiin tuttavallisesti Lauriksi. (7) 
24. Tuottaja meistä poispäin. (5) 
25. Jälleen samasta asiasta. (4) 
26. Autot ovat täynnä, ei niihin mahdu enää perillistä tai Uutta Testamenttia. (8) 
 
Pystysuoraan: 
1. Rahatko vai niiden puute tekee heidät vähän pelokkaiksi? (7) 
2. Sisko takertuu teddypuseroon. (13)  
3. Ruokajuomat toimittaa viides viinakauppasi, höpötti suuri naisihminen 
maustekalan äärellä. (18) 
4. Atro, Esa, Silvo ja Markku joutuvat pärjäämään niin hellatta kuin arinatta. (8) 
6. Kuolinsyy on tutkittava usein perusteellisesti. (5) 
7. Konekokonaisuudet ja säädökset sinä sekä ystäväsi Lysmä ja Hiltunen hallitsette 
hyvin. (11) 
8. Pelkkiä pyyntöjä eivät väliaikaiset kiertolaiset ota todesta, rouva. Ovet pitää lukita 
tai varastettuja tavaroita ei hyvitetä. (18) 
13. Kenties ihmiskunta ei näihin huku, jos kielto saadaan julki, kohuteos väittää. (13) 
14. Käyn julistamaan lujasti maan, ilman, satu- ja myyttimaailman hengetärten uskoa. 
(11) 
18. Planeetta-asema ei ole jalkamiehen saavutettavissa. (8) 
20. Kun mummin ja ukin tie johti niihin, ei itkun  tulemista voinut välttää. (7) 
20. Vesiliikuntaa ilman Thantia verrattain lähellä viimeksi mainitun kotimaata. (5)  
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