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A IV. forduló megoldásaiA IV. forduló megoldásai

I. JÁTÉK A MÁSSALHANGZÓK IDŐTARTAMÁVAL

Az itt feltüntetett megoldásokon kívül a korábbiakhoz hasonlóan egyéb értelmes megoldásokat is elfogadtam.

1. Olyan épp a kezemen a  var, mint amilyen mintát a nagymamám  varr. 

2. A lap alján találod a lapp ember életéről szóló beszámolót. 

3. A  lila virág Lilla kedvence. 

4. A kasza élével feltöretett a kassza.

5. Jó korán kelék, mégis hiányzott egy kellék a szerkezethez.  

6. Az a nagy termet hirtelen ott  termett. 

7. Egy csipet szerencse is kell ahhoz, hogy éppen beleilleszhessük a csippet a gépbe.

8. Jobb mindenkinek, ha tussol, s a vallatás előtt tusol. 

9. Éppen arra ment az ara is.

10. Helyet kér a másik helyett.

II. EGY, CSAK EGY BETŰVEL

E megoldókulcsban csupán egy-egy lehetőséget ismertetek, ám a kreatív alkotások olvashatóak lesznek a Katedra hon-
lapján az Ötletes megoldások fül alatt.  

K betű:
Kicsi, kócos Kata korán készült kivinni kutyáját.  Kópé Krisztián kiment Katával, kacéran kacsintott, kidobta kukájába 
Kata kopott kabaláját. Kata kilátástalanul kutatta-kereste kedvenc korallpiros, kockaalakú készítményét kassai kollégiu-
mi kabinetjében. Krisztián közben körbe-körbe kitűnő kedvvel kántált, komédiázott. Kertből Klári kerítésen kukucskált. 
Kosárból kiálló kellék Klárinak köszönhetően kikerült. Később kikottyantotta Katának, ki kiváló kedvében keringőzött. 
Komáival kooperálva kreatív, kellemetlen küldetéssel kecsegtetett. Kéjjel konstatálta: „Kerge Krisztián kissé kínlódjon!”

E betű:
Egy este Evelin ellenállhatatlan epret eszegetett Esztergom erdejében. Egyszercsak elkezdett esni. Erre Erika elindult egy 
esernyővel elébe. Egy elágazásnál elveszett. Ezalatt elkeseredésében elázott Evelin elbóbiskolt. Ekkor egy eszes egérke Erika 
elé eredt, elöljárója engedelmével elvezette emberünkhöz.   Elsiettek egyenesen. Este elsőrendű, egészséges eledellel együtt 
elteltek.
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III. ANAGRAMMANÉGYZET

1. BEMEGY
2. TÁRNOK
3. IMAPÁR
4. KAPARÓ
5. KUTACS 
6. ANKARA  

Megfejtés: boróka    
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