1

KRZYŻÓWKA - „KWARANTANNOWY ŁAMACZ NUDY”
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
P
R
S
Litery w żółtych polach czytane kolejno wierszami utworzą pierwsze słowa rozwiązania, którego zakończenie, dla
ułatwienia, podajemy:
„ . . . . . . . . . . . . MŁODZIEŻY”
POZIOMO:
A1 auto z NRD lub dawny strażnik dworski
A15 pojazd wodno-lądowy
B7 dynamiczny system ekologiczny
C5 w mitologii greckiej władca wiatrów
C15 wada drewna niemiła pile
D1 romans, miłostka
D9 bałtycki port szwedzki w Skanii
D17 dawny worek podróżny
E5 miasto we Flandrii, miejsce wielu bitew
E13 ktoś wybrany na wysoki urząd
F3 pierwiastek chemiczny o symbolu Tl
F17 inaczej renifer
G5 strażnik haremu na dworach Wschodu
G12 stamtąd programy radiowe lub TV
H1 inaczej lasso, pętla z liny
H17 okres godowy u ryb jajorodnych
I6 jazda konna bez użycia siodła
I12 drzewo tropikalne lub wielkanocne
J2 zapewnia naczelnym chwytność dłoni
J16 obchodzi imieniny 16 października
K6 dzieło malarskie, malowidło
K12 stopiona masa wulkaniczna, lawa
L1 etap wytwarzania metali w hucie

L17 reszta po zrąbanym drzewie, karcz
Ł5 największa część Wielkiej Brytanii
Ł12 państwo w środkowej Afryce
M3 wymarły gatunek wielkiego ssaka
M17 ptak z rodziny jastrzębiowatych
N5 roślina lecznicza, z niej np. tequila
N13 Szczerbiec lub Excalibur
O1 ma cięciwę, średnicę i promień
O9 spleciony sznur
O17 wywołał wojnę trojańską
P5 świeci w gwiazdozbiorze Skorpiona
P15 niezidentyfikowany obcy obiekt
R7 uwolnienie od „złego ducha”
S1 prawy dopływ Wisły
S15 córka Zeusa, in. Artemida - bogini
łowów i lasów - z łac. Diana
PIONOWO:
1A miejsce bitwy morskiej w 1805 r.
w której zginął admirał Nelson
1K bóg o czterech twarzach, Świętowit
3A północna część Morza Śródziemnego
3L jeździec Złotej Ordy, tatar
4H zawiadomienie o przesyłce

5A palny gaz bezbarwny, etyn
5L kraj i rzeka w Ameryce Pd.
6I narząd wzroku
7A program TV dla dzieci z lat 1972-2009
7K wieś w woj. lubuskim
8I dawna waluta Włoch i Watykanu
9A osoba uwielbiana przez tłumy
9K kult zwierząt, zoolatria
11A pokaz artysty lub sportowca
11M zwana pustynią polarną
13A studiuje na wyższej uczelni
13K kamień szlachetny, odm. berylu
14I symbol logarytmu
15A wielki port holenderski
15K ostatni władca Azteków
16I oficer w sułtańskiej Turcji
17A taniec towarzyski, „krok lisa”
17L „graniczny” dok. tożsamości
18H określony obszar wodny
19A kosmodrom w Kazachstanie
19L zakres władztwa mocarstwa
21A szef misji dyplomatycznej
21K tam w cerkwi wiszą ikony

