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 מאוזן
 הר מפורסם בבולגריה 1  

 יובל היה עסוק נורא, ___ ישב בחדר שלו, מרוכז במחשב 9

 בריגטה שמעה שהקול החלש _____ אליה מבור הפטריה 12

13 
בריגיטה _____ רגע ואז לקחה שמיכה וחתכה אותה להכין חבל להציל את 

 כריסטיאנו

 מה שיש על העלים השכם בבוקר ערפילי )בטח גם בהר אלבורגיניו( 14

 יובל קיבל עונש מהמורה, ___ שדיבר בכלל היה ירון 15

 הבעת חרדה כזאת מימיו על פניו של אגרקסקו כשהוא פחדאיזה בן לא ראה  16

 קטל, המית 18

 חול הוא כזה, אבל גם פטל 19

 יום אחד חזרתי הביתה מוקדם מה____ ולכן החלטתי לפנק את יובל 22

 זה מה שקרה לעיניים של אגרקסקו כשהוא פחד פחד מוות מכריסטיאנו 23

 שם הגיבורה של צ'רלס דיקנס בספר "בית מימכר עתיקות" 25

 בילו, היה להם ממש כיף 26

 כזה היה הבוקר על הר אלבורגיניו לפני שהתחילו הצרות הצרורות 27

 למה קוראים לו ככה, למלך הרשע הזה, לאלוהים הפתרונים 28

 המשותף לערב, חרב וגרב  31

 החריב, ניתץ, שבר 32

 גם לשמש  יש כאלה וגם לאיילים יש כאלה )בסמיכות( 33

 ענן 35

 אגרקסקו רצה ל____ את הדגל הבולגרי אחרי שגמר למצוץ וללקק את האוכל 36 

 אצלנו במשפחה אוהבים אותם שמנים, לא כמו שיש במסעדות של מזון מהיר 38



 העונה בה נערכה חתונת כריסטיאנו ובריגיטה 40

 מי שמגן על הנאשם במשפט )בלי האות השניה( 41

 ההתייעצויות של אגרקסקו עם שלושת יועציו הנאמנים היו הרות ____ 43

 משותף לסלע ולדברי בלע )וגם לעצמי( 44

 כריסיטיאנו התייעץ קרל היפה __ אגרקסקובערב לפני חתונת  45

 
 

 מאונך
 שם המשפחה של סופר איטלקי מפורסם ששמו הפרטי אומברטו 1 

 איכס. יובל מעדיף פיתה בלי כ___ -כל הדיבורים האלה על אוכל  2

 פעם כילדה ופעם כאישה  -את כריסטיאנו הצילה פעמיים   3

 אולגלובנה היתה בלונדינית, מעט רגזנית, __לופת הקראטה 4
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ילד שממש כדאי לא להסתבך איתו, בייחוד אם אתה רומני גדול שקוראים לו 

 פופסקו

 חיה די מבהילה. אגרקסקו היה ___ לא קטן 6

 מה שצעק יובל כשהצליח לעבור שלב בפיינל פנטסי 7

 המשותף ליובל, תובל וולרב חובל 8

 הוא אוהב חיות ומשום מה בוגד במלך ובמלכה שלו 9

11 
רוזנת בלונדינית קנטרנית שממש ממש לא יודעת להפסיד בכבוד )בלי האות השניה 

 'ו'( -בשם שלה 

16 
הוא  -הוא פוזל, חסר שיניים )כמעט( ושר בקול גבוה. חוץ מעוד כמה תכונות איומות 

 ממש בסדר גמור

 משותף לאור, בור, חור וגור 17

18 
אף אחד כזה לא נשמע כשהחול זלג וזלג עד לרגע שטרמלוס נכנס עם נעליו מלאות 

 הבוץ

 עני 20

 יובל אוהב מאד לאכול אותם )רק צריך להיזהר שלא יהיו בהם גושי קמח( 21

22 
שמה הפרטי של מלכת היופי הישראלית הערביה היחידה )עד עכשיו( וגם של 

 כוכבת הוליוודית מצליחה

 תתחיב, תבטיח לי בכל היקר לך 23

 מרוחק __ פרסהכשרוצים להגיד על משהו שהוא מאד מרוחק אומרים שהוא  24

 מהו הגעשון? 25

 מה גמרתי לעשות לתפוחי האדמה לפני שהמשכתי לעשות מהם צ'יפס עבים 29

 כשהצליח לעבור בו שלב, יובל ממש התרגש )חצי ראשון של השם( 30

 יש אומרים שהמציאו אותו באמריקה. אני אומר שבבולגריה 34

 מה שעשה קרל היפה כשראה את השריפות שהבעיר כריסטיאנו 37

 מה שטרמלוס אמר שהחץ עשה למרגל הרומני 39

 המשותף בין בריגיטה וברונטי )ובעצם גם לברוך( 40

 לבריגיטה היה מזל ממש ____ שהתחרות היתה בשנה אי זוגית, ולא היה טניס 42

 


