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Vaakasuoraan:	  
1.	  Ellei	  sitä	  joku	  huligaani	  tai	  ammattiliitto	  särje,	  kasvi	  aivan	  alullaan	  on	  pian	  voudin	  hallussa.	  (13)	  
8.	  Ilman	  valmistelevaa	  neuvottelua	  olisi	  jopa	  etyk-‐tulos	  heikko.	  (15)	  
10.	  Ulpu,	  Ruut,	  Vahti	  ja	  Musti	  saivat	  järsittävää.	  (8)	  
11.	  Hyväksytään,	  hylätään,	  pohdiskeli	  maisteri	  päättämättömänä	  ja	  muisteli,	  	  
	  	  	  	  	  	  mikä	  oli	  edellisenä	  vuotena	  hyvä	  ratkaisu.	  (6)	  
13.	  Kun	  sinulle	  luovutettiin	  raastuvanoikeuden	  jälkeen	  kyseinen	  tunnusluku,	  väijyit	  vanhoja	  tyylihuonekaluja.	  (15)	  
14.	  Kappas	  mokomaa,	  Vatanen,	  Fagerholm,	  Puumalainen,	  80-‐luvulle	  tyypillistä	  keittoastiaa	  on	  tuossa	  melkoinen	  läjä,	  
rakennusinsinööri	  tuumi.	  (6)	  
15.	  Navat	  tai	  yksi	  pysty4:n	  linnuista	  lähellä	  paikkaa,	  joka	  pysyy	  valkoisena	  palatessakin.	  (8)	  	  
17.	  Kuvataanko	  lentävä	  aavelaiva	  poliittisesti	  korrektilla	  termillä	  	  
	  	  	  	  	  	  vai	  ryhdynkö	  minä	  runolliseen	  tapaan,	  renki	  kysyi.	  (15)	  
18.	  Tasanko	  kaksi	  ensimmäistä	  arkipäivää	  salli	  neiti	  myös	  kokeilla	  tuoksun	  lisäämistä?	  (13)	  	  
	  
Pystysuoraan:	  
1.	  Kyllä	  Pirkko	  katuu,	  kun	  jätti	  apusakin	  pois.	  (11)	  
2.	  Lööpeissä	  esiintynyt	  rattopoika	  selviytyi	  kunnialla	  kalilipeä-‐työrupeamasta	  sekä	  muista	  koettelemuksistaan.	  (13)	  
3.	  Kun	  kirjastoon	  päätettiin	  hankkia	  tietokonepohjainen	  verkko,	  teko	  oli	  kohtalokas	  kortistolaatikoiden	  kannalta.	  (13)	  
4.	  Huolimatta	  sijainnistaan	  karnevaalikaupungin	  keskellä	  	  
	  	  	  	  toisen	  mantereen	  isot	  linnut	  kärsivät	  elämänilon	  puutteesta.	  (8)	  
5.	  Myrkylliset	  matelijat	  puraisevat	  pois	  kolmanneksen	  Äkkijyrkän	  karjasta.	  (4)	  
6.	  Taitelijamunkki	  haluaisi	  viettää	  loma-‐aikaa	  omin	  päin	  kaukana	  työpaikastaan.	  (13)	  
7.	  Ennemmin	  se	  luo	  vaikutelman	  poistumisesta,	  vaikka	  voi	  se	  olla	  saapumistakin.	  (13)	  
9.	  Ajankohtana,	  jonka	  jalomielisesti	  annoit,	  rutinoidun	  tiistaisin	  instrumenttini	  tavoille.	  (11)	  
12.	  Virkamies	  heittää	  Iltalehden	  nurin.	  (8)	  	  
16.	  Melkoinen	  mies	  nousee	  ja	  alkaa	  vaatia	  kaikenlaista	  hallintaansa.	  (4)	  
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