
VODOROVNĚ:
A. Úsečná; směs z několika druhů suroviny; americká populární zpěvačka; pláč; ztráta kovu okysličením; využití; schopnost esteticky hodnotit.
B. Splývavé roucho; čtvrtý díl tajenky; slaná minerálka.
C. Ruské venkovské sídlo; mužské jméno; chrastí; domnělý dvounohý himálajský obyvatel.
D. Vyhnanství; ke všemu (z latiny); americká písničkářka (Suzanne); balkánská sídlištní mohyla; železný škrabák pluhu.
E. Ledovcové koryto; domácky Maxmilián; hudební dílo; anglicky „čára“; větévky na kmeni mladého stromku; bouře (zastarale).
F. Jméno režiséra Kusturici; druhý díl tajenky; třetí díl tajenky; kráčeti.
G. Slovensky „jistě“; záměrně klamající člověk; kukla (zoologicky); iniciály herce Vetchého; temné části dnů; mravní čistota.
H. Základní myšlenka díla; neničiti; silné neopracované hole; horstvo v Jižní Americe; značka jízdních kol.
I. Přítmí; afghánská metropole; unavit; náčiní vzpěrače.
J. Sloh; divoká; první díl tajenky; jméno básníka Březiny; hroby (knižně).
K. Řinout se; ženské jméno; starý drnkací nástroj; alkoholik; anglicky „kachlík“; děťátko; litinové pláty na plotnu.

SVISLE:
1. Měkká část chleba; lidé s velmi vyhroceným světonázorem; trestný hod v košíkové.
2. Přestávka v práci (slangově); jestliže však (zastarale); hrdina Balzacova románu; římský bůh lásky; francouzské město.
3. Slavnostní roucho; rybářská potřeba.
4. Elektrárna Mělník (zkratka); na ono místo; chrchel; pouštní útvar.
5. Harmonie; nájemná šoférka; dřevěné nádoby.
6. Sklizeň obilí; nejtemnější část podsvětí; lehké dupnutí; Abrahámův syn; hromada navršené hlíny.
7. Určená k pití; nedati stranou pár zrníček; anglické míry na zemědělské plodiny.
8. Součást svíčky; Shakespearův král.
9. Osa ptačího pera; lázeňská obec v okrese Kladno; vrkoč.
10. Nízká dřevina; tajný policista; iniciály herečky Josefíkové; domácky Olga.
11. Jméno Pávkova závozníka; ta i ona; strýc (nářečně).
12. Politovat; syntetické vlákno; nošením nahromadit.
13. Belgické město; chemické prostředky na hubení škůdců; jižní plody.
14. Patřící okrasným ptákům; moravské město.
15. Bývalé siamské platidlo; obec u Domažlic.
16. Slovensky „jaká“; vozka.
17. Stavovské organizace příslušníků téhož řemesla; český básník (Jan).
18. Soubor čtyř hráčů; ničitel; stařešinství.
19. Ukolébati; žena ovládající japonské bojové umění; stepní trávy.

Pomůcka: Alost, bura, lik, orlon, tepe, tile, trog.
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