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עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
1( חספסת, 4( ציפור שיר קטנה וזריזה, 7( שפיר, 
לא ממאיר, 8( קצה הבד, 11( נלעג, מעורר רחמים, 
12( גבה לב, 13( שפה מסביב לכלי, 16( אמנות 
לחימה יפנית בחרבות, 18( עוף גדול באמריקה 
20( פרי אילן הסנה, 21( קידומת סקוו  הלטינית,

טית, 22( קערה עמוקה למרק, 24( מספיק, 26( 
אייל קנדי, 28( אלת המוות במיתולוגיה הנורדית, 
30( סופר דני, 32( משוררת ישראלית, 34( פחד, 
חשש, 36( גבעה מלאכותית, 38( מחבר אופרטות 
וינאי, "האלמנה העליזה", 39( בימים ההם, 41( 
אליל כנעני, 45( עיר בסלובקיה, 47( כלי הקשה 
הודי, 50( תפוח המדבר, 53( סרט של לוק בסון, 54( 
55( עץ גבוה ממשפ' התוו  סרט עם ברוס וויליס,

תיים, 57( ספל, קערית, 59( אלת הים במיתולוגיה 
הנורדית, 60( הר געש בקוסטה ריקה, 61( אי יווני.

אנכי: 
1( סל נצרים לתאנים, 2( משאבת הדם, 3( מחו

שבה, 4( פורונקל, 5( מאכל צפוןואפריקאי, 6( 
8( משורר גרמני, 9( אחד מהאיים האזוו  באופן זה,

ריים, 10( ממלכי יהודה, 12( קטיף תמרים, 14( 
טיפטף, נזל אטואט, 15( מטעמי המקרא, 17( כלי 
19( קליפת הענב, 22( עיר בטקסס שבאו  מאור,

רצות הברית, 23( כלי נגינה סיני עתיק, 25( מרק 
וייטנאמי, 27( עיר בגרמניה על גבול הולנד, 29( 

מין נורה, 30( הר גבוה בפרו, 31( סינוס, 33( מין 
תערובת תבלינים, 35( טיל ישראלי, 37( נהר 
בגרמניה, 40( שנכרתו ענפיו הרכים, 42( מערב, 
43( מכונף, 44( מכשיר להחלקת קורות, 46( 
חיית טרף, 48( מילת שלילה, 49( אדמת הנגב, 
51( עיר בהולנד, 52( סוס מהיר, 56( פחד גדול, 
57( יחידת מידה ללחץ, 58( חמאה הודית, 59( 

מילת הגבלה.
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קילר סודוקו

פתרון קילר סודוקו מהגליון הקודם קילר סודוקו
 יש להשלים את 

הטבלה כך שבכל 
 שורה, טור ותיבה 

של 3X3 יופיעו 
הספרות 1 עד 9, 

וכך שסכום הספרות 
בכל "כלוב" המסומן 

בקו מקווקו יהיה 
זהה למספר שבפינה 

השמאלית של הכלוב. 
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אופקי:
1. התבגרה וסוף סוף קראה את הקטע שלה 
)עפ"י יוסי בוגין( )5,5( 7. שריף עם מקל? )3( 
8. אות של כבוד וסימן של כילי )עפ"י יוסי בוו
5,2( 9. מכאן שלשתיהן יש גוף באותה מיו )גין( 

דה  )עפ"י יוסי בוגין( )3,4( 10. את נפשו, אולי, 
במזומן )3( 11. מספיק להכניס לפקדון בגרב! 
)4( 12. אחי קשה כמו שוטר )3,3( 13. שלום לב! 

)3( 14. סובלני לגבי בירה )עפ"י יוסי בוגין( )6( 
16. זכר עייף )4( 19. עושים למישהו בנשיכה 
)3( 20. אולי הוא מבקש להיתלות באילן, אלו
מלא הנרפות שבנו )7( 22. חבל, הלוויין בין 
הטובים, אך הוא מסוכן )עפ"י יוסי בוגין( )7( 
23. עגנון צדיק, קבע הסופר המנוח )3( 24. נדון 

לעצירות?  )עפ"י אמנון שחם( )מ( )5,5( 

אנכי:
1. בנו הרג טפיל? להפך )5( 2. עשרה טפשים 
7( 3. למו )שהצמיחו קרנים )עפ"י יוסי בוגין( 

רות שהוכחה טענו שהיא פייק ניוז )מ( )6( 4. 
ונקרא בשעת צרה ופעל כמו במסיבה של בוס

טון )עפ"י יוסי בוגין( )5,3( 5. שטויות, זו פשוט 
תמיכה באחת שאכפת לה )עפ"י יוסי בוגין( 
)5,2( 6. הזקן עשוי לכתוב אחרי החגים )עפ"י 
יוסי בוגין( )3,5( 11. הענקים של קיטון מנסים 
למשוך זמן )עפ"י יוסי בוגין( )8( 12. אפס כמוך 
מוצא מנוס )3( 13. בלבול רגלי גורם לתבוסה 
ניצחת )עפ"י יוסי בוגין( )3,2,3( 15. הצדיק, 

ובין המאה ואחד שנתקעו בסלע, אבד את מע
מדו )4,3(17. מעונה אשר ממשיך להתקיים 
4,3( 18. קיו )כחלק מהגוף )עפ"י יוסי בוגין( 

בוץ בארי עובד על חשמל )עפ"י יוסי בוגין( )6( 
21. עיר ודורסיה )5(
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