
 כולים לאסוף חדרו לא שנה ז 14 לפני הפני כן מוריציום כול יצא מאז
 הבלורככ הבא, הכולים חידון ידועים. ופחות ראשוו כול כאותו ידועים

 הכולים. זהות פתרון את תוכע ידועים, ופחות ידועים מכולים הוא אף
הודו-סיני, כול כמוכן, הוא, הכול רוחכ את הממלא החד־מטעי המטוס

 האוויר. תאר כול מייצג ארץ איזו אכל הכול. מן לראות שאפשר בפי
 הפתרונות את ל ליכטנשטיין ל צ-ילי ? פרגוואי ל גרמניה ל מעליו המופיע

 לעשירי עד 136 ד. ת. תל־אכיכ, הזה״, .העולם למערכת לשלוח יש
ספרים. פרסי עשרה יוגרלו נבונה הפותרים בין כדצמכר.
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