
Pe drumuri de munte
Curtea de Argeș - Beiuș
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Across
4 Locuri mocirloase, acoperite, de obicei, 

cu vegetație; mlaștini 
7 Formă de relief cu pante abrupte, vârfuri 

ascuțite și înălțimi ce depășesc 1000 m 
8 Pustnic, sihastru 
11 Loc de popas al călătorilor;  este așezată 

la o altitudine de 600 m, nu departe de 
poalele muntelui Horaiciorul, lângă 
versantul răsăritean al munților 
Stânișoarei din Carpații Orientali și între 
mănăstirile Almaș și Văratec 

14 Crescător, proprietar sau negustor de oi 
15 Terenuri unde crește iarba pentru fân 
19 Aici începe istoria zbuciumată a 

domnitorului Aron Vodă, care în tinereţe 
a studiat la Agapia Veche şi a fost ucenic 
al părintelui stareţ Siluam, unchiul său. 
De aici, Aron Vodă avea să plece spre 
Înalta Poartă, de unde s-a întors pe 
tronul Moldovei. Aceste aminiri sunt 
săpate pe o stâncă din apropierea 
schitului, stâncă ce poartă şi astăzi 
numele domnitorului 

20 Țesătură de casă mițoasă, de obicei din 
lână nevopsită, folosită ca pătură sub 
șaua calului, ca învelitoare sau ca 
așternut 

21 Vas făcut din lemn pentru lapte și brânză 
22 Persoană care cosește, dar și o insectă 
23 Localitatea din care pornesc la drum 

personajele centrale ale nuvelei 
24 Persoana care se ocupă de studiul cailor 
25 Încălțăminte țărănească făcută dintr-o 

bucată dreptunghiulară de piele sau de 
cauciuc, strânsă pe laba piciorului cu 
ajutorul nojițelor 

Down
1 o mică scobitură pătrată și puțin adâncă, 

pe care, după cum spune legenda, sf. 
Teodora și-a săpat-o cu înseși unghiile sale 

2 Cărare, potecă 
3 Convenție între persoane care susțin 

lucruri contrare și prin care cel care va 
avea dreptate va primi o răsplată (în bani 
sau în obiecte) stabilită în momentul 
încheierii conversației 

5 Titlu dat în Evul Mediu, în Țările Române, 
celor mai de seamă boieri și dregători; 
persoană care avea acest titlu 

6 Calul care îl însoțește pe Calistrat în 
călătoria lui 

9 Persoana care studiază limbile și cultura 
clasică 

10 Drum foarte îngust la țară, la munte, în 
pădure etc., pe care se poate merge numai 
pe jos 

12 Arbore cu scoarța albă, cu lemnul alb, 
gălbui sau roșiatic, cu ramuri flexibile, cu 
frunze verzi-cenușii și cu flori grupate în 
amenți 

13 Râu de-a lungul căruia decurge o parte din 
călătoria din zona Moldovei 

16 Aliment preparat din făină de porumb, 
fiartă cu apă până se îngroașă (și care, mai 
ales la țară, înlocuiește pâinea) 

17 Bărbat care a făcut legământ să ducă o 
viață religios-ascetică și care trăiește într-o 
comunitate mănăstirească 

18 Gospodărie alcătuită din casă și acareturi a 
unui boier, curtea unei gospodării 

19 Rătăcire din loc în loc; hoinăreală, 
vagabondare 

23 Destinația plecării de la Săcu 


