Horizontais:
1. Georges Prosper Remi,
autor de banda desenhada,
ilustrador, publicitário e
criador de Tintin (19071983) (com acento).
3. Um fox-terrier de pelo
branco, inseparável e alegre
companheiro de Tintin
(Tintim).
6. "O templo do (...)"
(livro).
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8. "O ceptro de (...)" (livro).
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11. "Tintin no (...)" (livro).
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12. "Tintin e a (...)-(...)",
livro inacabado (duas
palavras juntas).
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14. "A ilha (...)" (livro).
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15. "O (...) de Rackham, o
terrível" (livro).
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17. "Os charutos do (...)"
(livro, com acento).
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19. No dia 10 de janeiro de
1929, surge pela primeira
vez ao entrar num comboio
com destino a Moscovo.
21. "Tintin no país do (...)
negro" (livro).
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23. "Tintin na (...)" (livro,
com acento).
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25. "Carvão no (...)" (livro,
com til).
27. Um dos dois detetives
desajeitados das Aventuras
de Tintin.
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28. "As 7 bolas de (...)"
(livro).
30. "Voo 714 para (...)"
(livro).
31. "O caso (...)" (livro).

5. "O (...) das tenazes de
ouro" (livro).

Verticais:

7. "Tintin no país dos (...)",
o primeiro livro (editado
em 1930).

1. Capitão (...), tem nome
de peixe e é o melhor amigo
de Tintin.
2. "(...) à Lua" (livro).
4. "O segredo do (...)", livro
que, em 2011, foi levado
para o cinema por Steven
Spielberg.

9. "(...) a Lua" (livro).
10. "A (...) quebrada"
(livro).
12. "O lótus (...)", livro que
dá início a um estilo
próprio, marcado pelo
humor, suspense e
relevância política ou

histórica.
13. "Tintin e o lago dos
(...)" (livro).

pois há quem o acuse de
retratar os africanos de
forma racista.

16. "A (...) misteriosa"
(livro).

22. "Tintin e os (...)" (livro,
com acento).

18. "As (...) de Tintin",
venderam mais de 100
milhões de cópias em todo o
mundo e estão traduzidos
em mais de 50 línguas,
incluindo esperanto e latim.

24. "As jóias de (...)" (livro).

20. "Tintin no (...)", livro
marcado pela polémica

26. Um dos dois detetives
desajeitados das Aventuras
de Tintin.
29. O escuteiro que deu
origem ao repórter Tintin
(1926).

