„O femeie cu suflet bun e ca o comoarã;
cine o gãseæte nu trebuie sã se laude cã o are”.
__ La Rochefoucauld

Dedic aceast volum soåiei mele Anda æi fiicei Ariana.
Dragostea æi sprijinul lor mi-au dat puterea de a duce aceastã
idee de la concept la un ghid turistic-distractiv util.
__ George
„Nu existã prietenie sau dragoste ca aceea
a unui pãrinte pentru copilul sãu”.
__ Henry Ward Beecher
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Tipãrit în România

Impresii turistice

Fiecare vacanåã e un puzzle
pe care ni-l construim singuri,
Ne plac cãlãtoriile æi batem lumea-n
piesã cu piesã din imagini, sunete,
lung æi-n lat pentru a descoperi locuri
aromele æi parfumul locurilor prin
minunate, fabuloase unde experienåele
care am cãlãtorit.
æi trãirile noastre se transformã în timp
Locurile au un farmec aparte, în funcåie
în amintri memorabile.
de ora æi anotimpul în care le vezi. Aurora,
Cãlãtorind prin Europa, un conglomerat de
crepusculul, ziua æi noaptea, luni, vineri sau
culturi, limbi, tradiåii æi obiceiuri, descoperim
duminicã nu sunt la fel.
oraæe de care ne îndrãgostim la prima vedere,
Vã propun sã redescoperiåi frumuseåea
cuceriåi de frumuseåea peisajelor, uluiåi de
unor oraæe europene, sã aflaåi lucruri noi æi
operele lor de artã æi arhitecturã ce sfideazã
curiozitãåi despre acestea, cãlãtorind prin
timpul, fermecaåi de legendele acestora, oraæe
intermediul... cuvintelor încruciæate.
care ne umplu sufletul æi mintea de frumos.
George Hudiåã

Cãlãtorind prin Europa alãturi de George Hudiåã
... în lumea cuvintelor încruciæate!
Pentru prezenta ediåie în limba românã, toate drepturile aparåin Editurii Libris Editorial.
Reproducerea prin orice mijloace, chiar æi paråialã, a careurilor de cuvinte încruciæate /
integrame / jocuri cuprinse în acest volum, fãrã acordul scris al editorului
constituie o încãlcare a Legii drepturilor de autor
æi se sancåioneazã potrivit prevederii acesteia.

Orizontal:
1. Personajele
principale ale temei
1
noastre - Nimic în
Glasgow! 2. Reprezentantã
„Nu cãlãtoresc pentru
de seamã a liricii noastre
a ajunge undeva, ci numai
feminine, din a cãrei volum „Imnuri
de dragul cãlãtoriei.
pentru pãmânt”, am extras poemul
Cea mai mare plãcere a vieåii
„Cãlãtorie” (Magda) - „... cãlãtoare”,
este sã cãlãtoreæti”.
satirã bucureæteanã de Victor Eftimiu (sing.)
3. Scenaristul filmului românesc „Dragostea mea
__ Robert Louis
cãlãtoare”, cu Horaåiu Mãlãele æi Constantin Diplan în
Stevenson
rolurile principale (Nicolae) - „O cãlãtorie de ...”, roman
aparåinând prozatoarei spaniole Emilia Pardo Bazan 4. „Cãlãtorie de
...”, descrisã de poetul Sergiu Adam, în volumul „Gravuri” - A scris volumul de
reportaje „Cãlãtorie spre Nord” (Radu Anton) 5. Ion Olaru - „Cãlãtorie prin ... mea”,
roman de Joao Garrett 6. „Tarot sau cãlãtoria ...”, astfel se intituleazã un volum de
poezii datorat lui Mircea Streinul (nom. pl.) - Numãr... mic! 7. Prinse în seriale! „Cãlãtorii în locuri ...”, impresii de drum semnate de scriitorul islandez Matthias
Jochumsson 8. Ofensivã - În nãmol! 9. Din proza francezului Antoine de Furetiere
am ales pentru tema noastrã romanul „Cãlãtoria lui ...” - Rare... æi încurcate!
10. Poetã æi prozatoare rusã, autoarea unui „Jurnal de cãlãtorie” (Vera
Mihailovna) - A regizat coproducåia studiourilor din Bucureæti æi
Moscova „Povestea cãlãtoriilor” cu Octavian Cotescu æi Carmen
Galin printre protagoniæti (Aleksandr) 11. Autorul volumului
de versuri „Pãsãri cãlãtoare” (Horia) - Abreviere creætinã.
Vertical: 1. „Însemnãri de cãlãtor, reflexii de ...” volum
din creaåia lui Cezar Petrescu - Un minut... la Minsk!
2. „Cãlãtorii în Europa æi ...”, carte de Anatol E.
Baconsky - Scriitor american, autorul romanului „Cãlãtoria
albastrã” (Conrad Potter) 3. „... cãlãtoare”, volum de schiåe
din creaåia lui Romulus Cioflec (sing.) - S-a încurcat la bar!

Cãlãtorii

4. „... de peregrinare ai lui Wilhelm Meister”, roman autobiografic al lui Johann
Wolfgang Goethe (neart. sing.) - A cãlãtorit împreunã cu o întreagã menajerie (leg.)
- În tãcere! 5. Unitate de mãsurã a masei - „Cãlãtorie în ...”, volum din lirica Iolandei
Malamen 6. Grosuåã la mijloc! - „Cãlãtoriile ... cãsãtoriåi”, titlu din proza scriitorului
indonezian Ajip Rosidi (nom. sing.) (î) 7. National Recovery Administration (abr.)
- 51 de cãlãtorii! - Cap în Malta! 8. „... generalã a cãlãtoriilor”, înfãåiæatã într-una din
scrierile sale de cãtre abatele Prévost (neart. pl.) - 2-8 cãlãtori! 9. Mijloc de antamare!
- Poetul æi prozatorul danez Jens Johannes Jorgensen este prezent la temã cu o „...
de cãlãtorie” (pl.) 10. Intrã în Germania! - Prozator, dramaturg æi eseist ungur,
autorul unei piese de teatru intitulate „Cãlãtoria” (László)
11. Din creaåia acestui scriitor american menåionãm la tema
noastrã titlul „Scurta cãlãtorie în lume” (C. D.) „Cãlãtorul de la ...” roman
aparåinând scriitorului englez
George Robert Gissing.
Dicåionar: RIA, AMO,
ARER, IHS, RBA, ACER,
OSU, TAMA.

„Un cãlãtor înåelept nu
îæi va dispreåui niciodatã
åara din care provine”.
__ William Hazlitt

„Unii dintre noi
cãlãtoresc mereu, pentru
a descoperi alte state,
alte vieåi, alte suflete”.
__ Anais Nin

Cãlãtorii
- fantezie -

2
„Un adevãrat cãlãtor
nu are planuri fixe,
æi nici intenåia fermã
de a ajunge la destinaåie”.
„Cãlãtoria de o mie de mile
începe cu un singur pas”.
__ Lao Tzu

Ætiaåi cã...
... Europa este cel mai jos
continent? Se aflã la 340 m
deasupra nivelului mãrii.
... San Marino este cea mai
veche Republicã Constituåionalã din lume? Acest stat este
unul din cele mai mici state
independente din Europa æi
din lume.

... Elveåia
este åara cu cea
mai ridicatã altitudine medie din Europa?
... Finlanda mai este cunoscutã æi sub denumirea de
„åara celor o mie de lacuri”?
Pe teritoriul acestei åãri existã
187.888 de lacuri naturale,
din care cel mai mare lac are
4.400 de km² æi este catalogat
ca fiind al patrulea dupã
dimensiune din Europa.
... Marele Ducat de Luxemburg este membru fondator
al ONU æi al NATO?

Orizontal: 1. Prima cãlãtorie... Cehia, Croaåia...
Chiæinãu, Copenhaga... etc! 2. Metal preåios (Dafin) Italieni (înv.) (Åarã europeanã) 3. Cais! (Neted) - Sere! Lipsit de sens (Cadã) 4. Salcâm (Trans.) (Încuietoare) Mulåimi compacte de oameni (Dinte) 5. Loc destinat
competiåiilor sportive - Aluminiu (Acela) 6. Nimic (În bloc!)
- Gaiåã de munte 7. Capabile (Lichid hrãnitor) - Merge pe
æine (Coadã lungã la o rochie) 8. Suflet de pirat! (Instrument
muzical) - Haini - Unu! (Unu æi una!) 9. Pronume personal
(Animal... valoros) - Un ou întors! - Infern (Puiul de sex
feminin al caprei) 10. Sumã de reguli 11. A doua cãlãtorie...
Anglia, Albania... Atena, Amsterdam... etc!
Vertical: 1. A treia cãlãtorie... Lituania, Luxemburg...
Londra, Lisabona... etc! 2. Aceea (Cui la potcoavã) Mioarã 3. A zvânta (Casa câinelui) - Pom fructifer (... æi
fructul acestuia) 4. Scriere! (Cer!) - A indica - Zero (În voal!)
5. Aætri - Uæier! (Duæmãnie) 6. Ieæire! (Terci) - Negaåie Bãutura marinarului (Capitala Italiei) 7. Unt! (Cete!) - Hainã
lungã æi largã, care se îmbracã deasupra pe vreme rea - Una!
(Asia!) 8. Plasã de prins peæte (Goalã) - Suprafeåe
9. Depunere (Aranjare) - Mãsurã agrarã (A lucra pãmântul)
10. Verighetã (Ghici) - Trup gol 11. A patra cãlãtorie...
Austria, Azerbaidjan... Andorra la Vella, Ankara... etc!
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Orizontal:
1.

3

Înãlåat în vârful
capului 3.  - Opacã

Capitale europene
„O cãlatorie se mãsoarã
cel mai bine în prieteni
æi nu în kilometri”.
__ Tim Cahill

 2.  -

4.

 - Lucreazã ogorul

5. Prefix cu sensul de „trei” -

 6. Întrebare -  7.  - Cute!
8. Alfa ºi Omega -  - Canã! 9. Bãtut la
table - Lunã de varã 10.  - Catete!

Vertical: 1. Locuinåa de ciocolatã, gardul de..., toate pe
gustul lui Hensel ºi Gretel 2. Inima maºinii - Cal roºcat 3. Vlãguitã (!) - Câteva
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4
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Ieºite! 9. Se dau la pisici - Clar 10. Joc de cãråi.

Ætiaåi cã...
... simbolul oraæului Copenhaga este
Mica Sirenã? Este o statuie din bronz,
de 125 cm în înãlåime cu o greutate
de 175 kg fiind amplasatã pe o stâncã
din golful capitalei daneze la data de
23 august 1913.
... Madrid este singura capitalã europeanã care nu este situatã geografic pe
cursul unui râu?

Dicåionar: EGO, RCA.

... Parisul, aæezat pe Sena, pe vechea
aæezare Luteåia, de pe vremea lui Cezar,
devine capitalã a Franåei în anul 1000?
Km 0 al Parisului se aflã în piaåa din
faåa Catedralei Notre Damme.
... la data de 13 octombrie 1923,
Ankara devine capitala Turciei?
... în apropierea capitalei
Vilnius (Lituania) se aflã
centrul geografic al Europei?

9

Ætiaåi cã...
10
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... în Europa, capitala aflatã la cea mai
mare altitudine este capitala Principatului
Andorra, Andorra la Vella?
Andorra este a æasea cea mai micã åarã
din Europa, cu o suprafaåã de 468 km²
æi o populaåie puåin peste 80 de mii
de oameni. Andorra la Vella,
este situatã la altitudinea de
1.023 m peste nivelul
mãrii, altitudinea
medie în Andorra
fiind de aprox.
1.996 m.
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teorii! 4. Loc pentru adãpostirea vaselor - Sufletul negoåului! 5. Un arc încurcat!
- Mãgar 6. Zece (!) - Ins - A apuca 7. Cea mai lungã alergare 8. Potecã -
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„Planurile bizare de cãlãtorie
sunt lecåii de dans
date de Dumnezeu”.
__ Kurt Vonnegut

State europene
4
„Asemeni tuturor marilor
cãlãtori, vãd mai mult
decât îmi amintesc,
æi îmi amintesc mai
mult decât am vãzut”.
__ Benjamin
Disraeli



Un
bãrbat aflã cã în
urmãtoarea sãptãmânã va fi foarte
ocupat datoritã problemelor de
serviciu. Aæa cum era normal, îæi
anunåã soåia:
- Draga mea, voi primi vizita
unor parteneri de afaceri æi trebuie
sã îi conduc prin åarã. O sã lipsesc
o sãptãmânã!
- Atunci, dacã tot lipseæti... am
auzit despre o excursie în Grecia,
aæ vrea sã merg æi eu...
Ca orice bãrbat înåelegãtor, soåul
aprobã excursia.
Seara merge... unde credeåi?
Sã-æi anunåe æi amanta...
- Îmi pare rãu, dar trebuie sã plec
o sãptãmânã prin åarã!
- Iubitule, dacã tot pleci, nu-mi
plãteæti o excursie în Grecia?

Fiind,
aæa cum
am spus, un
bãrbat înåelegãtor,
a aprobat æi cea de a
doua excursie...
Dupã o sãptãmânã, soåul
revine æi observã cã soåia este
foarte încântatã de excursie.
- Ei, cum a fost?
- Extraordinar, am vizitat foarte
multe locuri interesante, am aici
ceva fotografii...
Bãrbatul o observã cu surprindere
în poze pe amantã.
- Ce s-a întâmplat, o cunoæti?
- Nu... Doar mi s-a pãrut mai
cunoscutã... dar nu!
- Ah, sã ætii cã femeia asta a
fãcut dragoste cu toåi bãrbaåii din
excursie, æi nu au fost puåini...
Omul nostru înghite în sec æi seara
merge la amantã.
- Ei, cum a fost?
- Extraordinar, mulåumesc!
Hai sã îåi arãt fotografiile!
În unele dintre ele, bineînåeles,
bãrbatul îæi recunoaæte soåia.
Amanta îl întreabã:
- O cunoæti?
Bãrbatul neagã, bineînåeles.

Amanta îi spune:
- Ei, sã ætii cã asta a fost ceea mai
proastã din toate femeile de acolo!
Ce sã vezi... a fost singura care a
venit cu soåul!
 Ionel, proaspãt întors dintr-o
excursie cu clasa din Sicilia, Italia,
aude cum maicã-sa o ceartã pe
sorã-sa.
Vãzându-l pe taicã-sãu îl salutã:
- Ceau, tãticule!
- Nu ætiu ce-au, cã se ceartã de
azi dimineaåã!


Ion s-a întors dintr-o excursie
de la Madrid.
Vecinul, curios, îl întreabã:
- Æi cum aåi reuæit, Ioane, sã
vedeåi Madridul în trei zile?
- Foarte uæor. Nevastã-mea a
vizitat muzeele, fii-mea a vizitat
magazinele... iar eu am inspectat
cârciumile.

Cuba!
A sorbi
Galon

ªiret
Asia!

?

Râu
A
denunþa

Pete!

?
Dafin

Hain
Boare!

Rea!
Joc
rebusist

Rãi!

?

?
Nota bene!

Peºte

Vârfuri

Scriere!

A se ralia

Acela
Strânge
voturile

Singurã

Din
nou

Cai!

Drum
Însufleþitã

?

Unge!

Flori

Navete!

Dânsul
Momealã
Scriºi!
Aer!
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„Este bine sã existe
un sfâræit la fiecare
cãlãtorie, dar în final
cea mai importantã
este chiar cãlãtoria”.
__ Ursula Kroeber
Le Guin
 Soåul
vine acasã vineri de la
serviciu æi îæi întreabã soåia:
- Iubito, vrei sã avem un
week-end extraordinar, plin
de pasiune?!?
- Da, sigur !
- Ok, la revedere, ne vedem
luni!
 Între doi prieteni:

- Eu sunt un om muncitor.
Tu?
- Eu... niciodatã nu lucrez în
weekend-uri æi în zilele care
se terminã cu „i ”.
 O blondã se revoltã:

- Oh, la naiba cu calendarul
ãsta! Eu am nevoie sã ætiu ce
datã este astãzi iar el îmi aratã
toate zilele!

Calendar
excursii
- zilele
sãptãmânii

 Î.: De
ce luni este
aæa departe de
vineri iar vineri este
aæa aproape de luni?

Î.: De ce zilele când faci
curat, speli æi gãteæti se
numesc libere?


 Judecãtorul cãtre martorã:

- Câåi ani aveåi? Aåi jurat!
- Douãzeci æi câteva luni.
- Câte luni?
- O sutã zece.
angajare:
- O sã-åi dau 1200 æi în
trei luni o sã-åi mãresc la
1500. Când începi?
- În trei luni.
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 Æeful, la

- Nevastã-mea îmi cere
în fiecare sãptãmânã mulåi,
foarte mulåi bani. Azi 600 €,
acum douã zile 800 €, iar
sãptãmâna trecutã 1.000 €.
- Æi ce face cu atâåia bani?
- Habar n-am, nu i-am dat
niciodatã.
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Orizontal: 1. Prezintã spectacolele - Schimb în naturã
2.
- Piele de animale cu pãr mult ºi des (pl.)
3.
- Violet-deschis 4.
5.
- Exprimat prin viu grai 6. Corabia lui Noe - Acela
7.
- 1-4 solzi! 8. Ape seci! 9. Camã! - Rãcit prin vânturare 10. În acest loc - Pere!
- Prefix cu sensul de „trei” 11.
.




 







Vertical: 1. Apel! - Lac de unghii - Lacom
2. Iese pe horn - Localitate în NE Franþei - Cupru 3. Duºmani - Se
exprimã prin gesturi 4. Clãi de fân (pop.) - Intrând al mãrii, îngust ºi
adãpostit 5. Pielea feþei - Dânsa - Pene! 6. Dare - Lansãri de nave cu
întreg utilajul necesar 7. Þel! - Case mici, sãrãcãcioase 8. Creangã Mãiestrie 9. A achita o datorie bãneascã - Vedetã de cinema 10. Nivel
înalt de dezvoltare a unei societãþi.
Dicþionar: ORVE, SIRI

