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Vaakasuoraan:	  
1.	  Hänen	  joukkonsa	  jälkeen	  yksi	  niistä	  tarjoilee	  pikaruokaa.	  (4)	  
3.	  Jos	  isku	  on	  riittävän	  naseva,	  rikkoutuu	  pyssyvarastonkin	  jykevä	  ovi.	  (10)	  
10.	  Eläinperäistä	  mineraaliainesta	  tarvitaan	  perinteisessä	  puhdistuksessa.	  (5)	  
11.	  "Vedäks	  zetaa?"	  kysyy	  teini,	  joka	  arvelee	  minun	  nukkuvan.	  (9)	  
12.	  En	  tule	  onnea	  tms.	  tulevaa	  arvailemaan.	  (14)	  
14.	  Puheena	  oleva	  vihannesko	  kyseiset	  Maaseutumessut	  sai	  myöntämään	  palkinnoiksi	  	  
	  	  	  	  	  	  nämä	  vitriiniin	  pistetyt	  pystit?	  (15)	  
16.	  Tavalla	  tai	  toisella	  määritetään	  pikku	  paattikin	  säädöksellä.	  (8,6)	  
19.	  Kun	  purat,	  Riku,	  raput,	  muista	  poistaa	  kannatinpylväskin.	  (9)	  
20.	  Olen	  riisunut	  tutun,	  mutta	  vanuttuneen	  vaatekappaleen.	  (5)	  
21.	  Vaikka	  joskus	  unohtuisikin	  tietty	  pilleri,	  suksenjälki,	  pakokaasu	  	  
	  	  	  	  	  	  	  tai	  muu	  kulkureitin	  merkki	  johtaa	  sinne,	  mistä	  rahat	  aikanaan	  tulevat.	  (10)	  
22.	  Eivät	  toteutune	  todellisuudessa.	  (4)	  
	  

Pystysuoraan:	  
1.	  Puoliruotsalainen	  ei	  osannut	  päättää,	  kumpi	  maksaa	  vähemmän.	  (8)	  
2.	  Tekokuukin	  tupsahti	  ylös	  taivaalle	  jo	  1957.	  (7)	  
4.	  Se	  on	  saksalainen	  auto,	  intiaanirouva,	  yhtä	  hieno	  kuin	  kallisarvoinen	  turkis	  stoolassanne.	  (13)	  
5.	  Villassa	  elelevien	  lähipiiriä	  ei	  naftaliinin	  tuoksukaan	  vie	  pois.	  (9,4)	  
6.	  Arvottomassa	  kirjassa	  kuvataan	  raastuvanoikeus	  ja	  tämä	  lehti	  heinätasankoni	  edellä.	  (12)	  
7.	  Tiistaina	  ja	  keskiviikkona	  kannattaa	  käydä	  lenkillä,	  jolloin	  torstaina	  se	  on	  parempi.	  (5)	  
8.	  Kaivanto	  ja	  tietysti	  myös	  sukunimi.	  (4)	  
9.	  Panin	  pulskat	  juutit	  marssimaan	  sen	  johdolla.	  (12)	  
13.	  Perjantaina	  poistumiset	  käyvät	  kevyesti,	  mutta	  lauantaina	  takaisintulot	  tuntuvat	  hartioissa.	  (8)	  
15.	  Lapsenakaan	  en	  ollut	  aivan	  ilman	  omia	  tavaroita.	  (7)	  	  
17.	  Joku	  aikoo	  vetää	  mutkat	  suoriksi.	  (5)	  
18.	  Ansaitsematon	  on	  arvosanoista	  alin,	  toisin	  sanoen	  toiseksi	  korkein	  ansaitaan	  ilman	  toisten	  apua.	  (4)
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