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 מאוזן
 

 ההיסטוריון הכי טוב מאז ומעולם )וגם הכי זקן( 1

 מדוע 11

 בגוגל בתשבצים(מים רבים )קצת קשה, אבל חפשו  12

 שיר מפורסם של נעמי שמר -"___ יהי"  13

 הציפור שהסולט מודראן בודראן אוהב לאלף 14

15 
היום של זרח ופרח היה כזה כשהם מצאו את תיבת הברזל הענקית בחפירותיהם בהר 

 אלבורגיניו

 לא ישן 17

 קודם היית בפנים, עכשיו ____ החוצה 18

 עני 23

 חתונה 25

 יופתעו מאד לרעה 28

 בתה רבת התעוזה של פאצ'י וואצ'י 30

 צינור לניקוז מים מהגג 32

 חברו הפושע המגעיל של מירוסלב 33

 יישוב בדווי בנגב 35

 עצוב 38

 אחד משני הארכיאולוגים הפולנים שחופרים בהר אלבורגיניו 40



 העוף שמזכיר לג'וניורינה את דון אוסוולדו 44

 גם נמהעתיקה אבל  47

 מאיר בלילה 48

 חלום בלהות 49
 

 מאונך
 

 הר ששמו היום הוא קרליטו, אבל פעם קראו לו אחרת לגמרי 1

 טיפ 2

 כך 3

 אתמול בערב 4

 יושמגודניו נקרא על שמו 5

 אות הניצחון 6

 תינוק 7

 היו שישה כאלה שזממו להתנקש בג'וניור ופאצ'י וואצ'י 8

 היתה אחת כזאת, אבל עקומה למרטינה 9

 אבא של אבא וגם אבא של אימא 10

 מעורבב 16

 כשצ'סלבה אמרה ֶצ'...ֶצ'...ֶצ'...', היא ______ מישהו 17

 כינויה הוא "מבתרת המיעיים" 19

 בן בקר 24

 ג'וניורינה החזיקה את הזכוכיתיים שלה ב____ 25

 בית התרנגולות 26

 עבורי 27

 אלבר קאמי )מותר להיעזר בגוגל(ספר שכתב  29

 רודה, מעביד בפרך 31

 נעול 34

 מצד אחד לחם צלוי מצד שני התחלת שמו של פושע דק גרוגרת  36

 תיאור החרב בהצגה המונגולית, שבה התגלתה הנבואה 37

 בלעדיה אי אפשר לראות 38

 כמה כלי טיס בשמיים ביחד 39

 התו השלישי 41

 בוא 42

 תואר אצולה הולנדי 43

 צערקריאת  45

 קרס 46
 


