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Horizontais:

3 Situada no norte da 
Tailândia, de seu nome 
Tham Luang Nang Non, 
tornou-se mundialmente 
conhecida depois de 13 
rapazes terem ficado no 
seu interior, encurralados 
pelas águas da chuva. (5)

5 Nacionalidade da dupla 
de mergulhadores que, 
ao décimo dia, encontrou 
no interior da gruta, o 
grupo de 13 jovens 
desaparecidos desde o 
dia 23 de junho (com 
acento). (9)

6 (...) Sam-on, de 14 anos, 
sendo o único que falava 
inglês, foi quem fez a 
ponte entre os jovens e 
os mergulhadores 
(perguntou-lhes que dia 
era e disse-lhes que 
tinham fome). (4)

8 (...) Ake Chantawong, o 
treinador de futebol, de 
25 anos, foi o único 
sobrevivente de uma 

epidemia que dizimou a 
aldeia onde nasceu, viveu 
dez anos num templo 
budista, ajudou a salvar 
os 12 rapazes e foi o 
último a ser resgatado da 
gruta tailandesa. (7)

9 Número de dias que os 
13 jovens estiveram 
presos na gruta antes de 
serem encontrados, 
quase por milagre. (4)

11 Como são apelidados os 
jogadores dos Wild 
Boars, a equipa de 
futebol da Academia 
Moo Pa à qual 
pertencem os 13 jovens 
resgatados da gruta. (7)

12 Número de dias que 
durou a operação de 
resgate, inédita na 
Tailândia, realizada por 
centenas de operacionais 
de vários países. (9)

Verticais:

1 (...) Osottanakorn, 
governador da província 
de Chiang Rai e chefe das 
operações de resgate. (9)

2 (...) Harris, o 

mergulhador médico 

australiano que ficou 

com com os rapazes na 

gruta até o final (recebeu 

a notícia da morte do seu 

pai pouco depois de o 

resgate ter terminado).

(7)

4 A equipa que resgatou os 
13 jovens foi formada por 
mergulhadores com 
experiência nesta ciência 
que estuda a formação 
das cavernas, grutas, 
fontes e águas 
subterrâneas. (12)

5 Religião/filosofia oriental 
que ajudou os 12 rapazes 
e o seu treinador a 
sobreviverem na gruta 
(os rapazes estavam a 
meditar quando foram 

encontrados pelos 
mergulhadores). (7)

7 Bombas de (...), falharam 
após a saída do último 
grupo resgatado, quando 
ainda estavam 100 
pessoas no interior da 
gruta. (8)

10 (...) Kunan, mergulhador 
que morreu nas 
operações de salvamento 
por falta de oxigénio (é 
considerado um herói).
(5)


