
 

 

  

 

 

 

 

1. Si te’l toquen és que n’has fet alguna (6 lletres)  

 

CROSTÓ 

2. Peix que va triar guardar silenci (7 lletres)  BACALLÀ 

3. Flor que l’amor s’hi posa (4 lletres)  ROSA 

4. Pot ser gràfica, tàctil o de nit (7 lletres)  TAULETA 

5. Expliques rondalles (6 lletres)  CONTES 

6. Si vas tard és que se t’han enganxat (8 lletres)  LLENÇOLS 

7. Hi pots jugar o fer-la a la brasa (9 lletres)  BOTIFARRA 

8. Si te la canvies és que sovint varies l’opinió (6 lletres)  CAMISA 

9. Si en portes vint-i-un vas ben mudat (6 lletres)  BOTONS 

10. Pot ser de butxaca, de paper, de coll o de farcell (7 lletres)  MOCADOR  

11. Jaqueta ianqui (9 lletres)  AMERICANA  

12. Aroma de xemeneia (6 lletres)  PERFUM  

13. Pot ser de balança o combinat (4 lletres)  PLAT  

14. La parem encara que no es mogui (5 lletres)  TAULA  

15. Si no n’has sortit és que ets ben jove (2 lletres)  OU  

16. Pot ser de vent, de nata o un nyap (6 lletres)  BUNYOL  

17. Si hi sumes la flor, és el millor del millor (4 lletres)  NATA  

18. Escapçat amb llet (6 lletres)  TALLAT  

19. Si n’has begut ja no hi ha remei (3 lletres)  OLI  

20. Pentinat endreçat (8 lletres)  RECOLLIT  

21. Tira de tela que s’atura (10 lletres)  ESPARADRAP 

22. Si les remenes és que manes (7 lletres)  CIRERES  

23. Cristalls sense pressa (5 lletres)  LENTS  

24. Desitja viatjar amb avió (3 lletres)  VOL  

25. Sabata plena de vi (4 lletres)  BOTA  

26. Gran alegria en plata o en or (4 lletres)  JOIA  

27. Pot ser mestra, falsa o de volta (4 lletres)  CLAU  

28. Pot ser de paraules, de cafè o de l’oca (3 lletres)  JOC  

29. Estàs de sort si la trobes en un paller (6 lletres)  AGULLA  

30. Cigars d’antuvi (6 lletres)  
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