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אופקי: 
1( עקשן וקשה עורף, 8( פיל ספרותי, 9( כעס, 12( 
פתח, 13( מכרסם באפריקה שוכן עצים, 16( נהר 
בגרמניה, 18( חומה נמוכה, 19( חלק, שייכות, 20( 
21( מטבע בולגרי, 23( סרט של אקיי  חמאה הודית,
25( טורף לילי, 26( ספיח מן הסי  רה קורוסאווה,
פיח, 28( תעלה בדמות מרזב היורדת בשיפוע, 30( 
31( מצבה גבוהה לאי  הלך בצעדים קלים ומרחפים,
ליל השמש, 32( צמח עשבוני ים תיכוני, 35( מאכל 
הודי, 37( עיר במרוקו, 38( מושב ליד בית שמש, 
40( מטבע קטן ביפן, 41( בן אדם וחוה, 42( כהן בשי
פה האמהרית, 43( לחם הודי, 45( מין נורה, 47( בת 
49( מחשבה, 50( תסמונת מהי  מינוס, מלך כרתים,

קשת האוטיסטית, 52( הפוגה, התרופפות, 55( סרט 
של דארן ארונופסקי.

אנכי: 
1( מין איל באנדים, 2( חומר כיור, 3( מספיק, 4( 
גבול  על  בגרמניה  עיר   )5 טהרות,  בסדר  מסכת 
הולנד, 6( אלת הים במיתולוגיה הנורדית, 7( עיר 
10( מטעמי המקרא, 11( אחת הסי  נמל באנגליה,
האורגנית, 15(  הכימיה  אבי  בקבלה, 14(  פירות 
נהר בסין, 17( עיר אשורית קדומה, 20( ענבל, 22( 
נחש ארסי גדול באפריקה, 24( אי סקוטי, 25( מין 
עץ ממשפ' השדריים, 26( גידול ממאיר, 27( חתך, 
בצע דברי אוכל, 28( מי דבש, 29( סופר ומשורר 

גרמני, 33( פסולת זיתים לאחר סחיטתם, 34( לשד 
העצמות, 36( אסטרונום ומתמטיקאי הולנדי, 38( 
39( עיר בצרי  כינויה של המפלצת מאגם לוך נס,
פת, 41( עיר בצרפת, 42( חביתית דקה עם מלית, 
44( ספר של אמיל זולה, 46( ויכוחים, חילופי דבי

במדבר,  ישראל  בני  מתחנות  באסיפות, 48(  רים 
51( שבט אינדיאני באמריקה, 52( תואר שני, 53( 

צעיף גדול, 54( סרט של ג'ודי פוסטר.
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קילר סודוקו

פתרון קילר סודוקו מהגליון הקודם
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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. השר מגיע חמוש כמו יואל משה סלוי

לא  דן   .7  )5,3,2( רענן(  יובל  )עפ"י  מון 
יישאר למטה )3( 8. גנגסטר מטמין רכיב 
יובל  )עפ"י  נודע  קומוניסט  אצל  חשמלי 
בטיי קנאי  סגל  9. השחקן   )7 )מ(  )רענן( 
4,3( 10. תרם לשיח )3( 11. מה שעי )רוף 
שו הערבים לראש ממשלה בעבר )4( 12. 

יש לקבוצה על מי לסמוך, זה מלאך! )6( 
13. ההשמצה בדבריה הביאה חורבן? להי
פך )3( 14. הרב עשה משוררת )4,2( 16. 
 .19  )4( )מ(  חדש  זקן   – צעירים  אנשים 
שמח על שובה של האשה? )3( 20. כיצד 
נשקול את האלימים? )7( 22. ראשון בין 
 )3( אחד  מלא   .23  )4,3( מניוייורק  בנים 
24. מברג שאין בו אלא הממתיק של עגי

נון בפייסבוק )7,3( 
אנכי:

לבהמה  הגיע  2. מהכנסת   )5( אור  בני   .1
מועלם(  אלי  )עפ"י  אולי  מושבה  במקום 
)2,5( 3. שירתה עוסקת בפרות? )4,2( 4. 
יגאל  )עפ"י  הדרך שבה מתרצים מתקפה 
 .6  )4,3( בארה"ב  גרוזיני   .5  )8( שילון( 
הורס כל בטוי חם עם תפריו הגסים )5,3( 
באזור שדי או  באבויגוש  חומוס  אכל   .11

חצי   .12  )5,3( מועלם(  אלי  )עפ"י  רות 
3( 13. סמך על ישעיהו בענין המי )שלמה 
15. כפה   )8( יחיאל שליטין(  )עפ"י  שקה 

יעל המשטרה לשכוח ממנו )עפ"י אלי מו
הבנאי  עם  חסידות  ספר   .17  )7( עלם( 
המאי  .18  )4,3 רובינשטיין(  טלי  ))עפ"י 
6( 21. מהי )פיונר עבד בבנין באוקראינה 

עיקרים שבראש )5( 
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