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Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Set 6 Set 7  Set 8  Set 9 Set 10 

δρόμος γεύμα στόχος δείγμα ύψος λάμπα ψέμα φάρος πήρα μίσος 
τρόμος πνεύμα ράκος στίγμα ύμνος τάπα δέμα φόρος άντρα μήκος 
τρόπος ρεύμα τοίχος πλήγμα ύφος μπάλα αίμα σπόρος σπείρα δίσκος 
τόπος ρήμα στίχος ντάμα ίχνος μπάντα δένω φόνος μπύρα λύκος 
τύπος κρίμα μόνος τάγμα ήχος τράβα δίνω φόβος θύρα στήθος 
κήπος κρέμα μήνας φράγμα ψύχος τσάντα κλείνω λόφος πίσσα ήθος 
πόνος έλα νόμος μείγμα έτος στάλα λύνω φόρα πίτσα πλήθος 
λίπος ρέμα γάμος μύγα φέτος σκάλα πλένω όγκος γλίτσα μύθος 
κόπος γράμμα γάτος πήγα σκέτος γάλα μένω ούρα άκρα κύβος 
τόνος πράγμα πλάτος λίγα κύκλος βάλω μπαίνω όρος πούρα στίβος 
τάφος δράμα πρώτος πήδα κύκνος βγάλω δέρμα μούτρα μοίρα λίθος 
πάθος κράμα πλάνο είδα ύπνος σάλα στήνω μήτρα μούρα κόμπος 
          
Set 11 Set 12 Set 13 Set 14 Set 15 Set 16 Set 17 Set 18 Set 19 Set 20 

έργο μέρος φύση θαύμα σκόνη βάρος χρώμα νύφη ξύλο φυτό 
βέργα γέρος μέση θύμα λιώνει γλάρος χώμα νύχι μήλο ψητό 
μέρα τέλος φάση βήμα χώνει θάρρος χώρα τύχη ζήλο ψιλό 
βέρα βέλος δάση νήμα πόλη πάρκο σέλα λύση πίνω κιλό 
τέρμα βάλτος δόση μνήμα κάνει βάρκα πόρτα χρήση φίλος καλό 
κέρμα δέος τάση σήμα χάνει μάρκα χόρτα δύση σκύλος φιλώ 
τέρας κύρος στάση κλίμα ψάχνει σάρκα γέλα βρύση μύλος μιλώ 
δώρα χώρος βάση τμήμα ζώνη μάγος κόμμα κρίση μέλος φελλό 
ώρα φταίω θέση μνήμη χάλι χάρος κόλλα βρέχει χείλος τρελό 
τώρα καίω θέλει φήμη χαλί λάθος σόλα τρέχει θρύλος γοφό 
κάρμα κλαίω πάλη παύλα τιμή τράγος βρώμα έχει γρύλο δειλός 
φέτα λέω χάρη μαύρα τομή δράκος σώμα τέχνη χάος διπλός 
          

Set 21 Set 22 Set 23 Set 24 Set 25 Set 26 Set 27 Set 28 Set 29 Set 30 

μάτι μαλλί σκούρα λαός πύργος μοχλός οσμή παλτό σταθμός σκέψη 
γάντι πουλί σκούπα ναός πάγος στολή οργή κανό βαθμός σκεύη 
μύτη κουτί σούπα νομός ρίγος σχολή στοργή καυτό ρυθμός στόμα 
πάρει κουμπί κούπα βωμό πάτος χολή πηγή πανό ατμός στέκι 
λάδι κουπί φρούτα σωρός βάθος ζουμί σιγή ποτό χαμός μπλέκει 
χάδι μονή ρούχα νεκρός πάχος ζωή φυγή ζεστό λαιμός πλέκει 
κόρη κελί φούστα καιρός λόγος πνοή αυγή παστό χυμός στέκα 
ζόρι κερί κρούστα μικρός τζόγος όχλος κραυγή πλατό θυμός πλάκα 
χάπι κεντρί γούστα κακός βράχος πόλος αυγό οστό αγνός στέμμα 
ψάρι μαντρί ουρά χαζός βάζο ρόλος αυλή πλαστό σταυρός θέμα 
νάρκη κρασί φρουρά χορός κάδο στόλος αργεί πιστό σεισμός πτώμα 
νίκη μισή σγουρά χοντρός μπάζα βολή αρχή βραστό σφυγμός στρώμα 
          

  



 

Set 31 Set 32 Set 33 Set 34 Set 35 Set 36 Set 37 Set 38 Set 39 Set 40 

ρύζι σπίτι κλέφτης φωλιά στεγνό φρένα νερό ντροπή φάρμα σόγια 
βρίζει σπίθα ψεύτης φωτιά στενό ξένα μωρό τροπή τυφλή σκάγια 
δόντι ήτα ναύτης ματιά ποινή χτένα μπορώ τροφή άλμα σκάκι 
χόμπι πίτα ράφτης μπογιά κοινή πένα υγρό στροφή άσμα τζάκι 
φρύδι χύτρα γράφεις ποδιά κενή πέντε πλευρό κρυφή φάσμα τζάμι 
ρόδα κότα ράφι βουτιά σκοινί χήνα μετρό μορφή χάσμα γκάζι 
μόδα βόλτα στράφι καρδιά πανί κύμα γερό σοφή χάρμα μπάζει 
βράδυ μπότα βάφεις χαρτιά σκεπή βλήμα φτερό κουφή σφάλμα στάζει 
πόδι νότα παύει φαρδιά σκοπό σπλήνα νεφρό βροχή σχάρα βράζει 
βόδι μπάρα ράχη κοιλιά πετσί χρήμα ψυχρό κλουβί σφαίρα φτάνει 
βρίσκει ίνα φράχτη σπηλιά αρνί πέτα λουτρό κλαρί σφυρί φτηνή 
σόδα πείνα στάχτη γουλιά παιδί δέκα πικρό λουρί τυρί πτηνό 
          

Set 41 Set 42 Set 43 Set 44 Set 45 Set 46 Set 47 Set 48 Set 49 Set 50 

άλσος μπαμπάς βία τσίχλα δράστης κορμί κάλτσα γραφή σταθεί ρέστα 
κάρο παπάς λεία τσίμπα δράση ορμή σάλτσα ραφή σφαγή πίστα 
κάλος φοράς τρία τζάμπα φράση κοντή ράτσα γραμμή σπαθί πίστη 
κάσα ρωτάς κρύα τσίτα πλάτη φωνή φάτσα αφή  ψυχή λίστα 
κάρτα χαλάς θεία τζίρο πράξη ωμή μπράτσα φλασκί βαθύ λύσσα 
μάζα χρωστάς νέα τσίρκο τάξη γονείς φάρσα ασκεί βαρύ ρίζα 
μάνα ψαράς θέα κράμπα πλάνη χαθείς γράσο ακτή φερθεί γκρίζα 
πάσο σειρά ζώα ράμπα κράτη μισείς μάσα ακμή τεθεί πέτρα 
μπάσο χαρά βίδα ρόμπα κράτα μισθός μάσκα αυτί σταλεί πίκρα 
μάγκας ξηρά τρίχα σόμπα πάτα θαρρείς κούρσα κλωστή σκαλί πλήκτρα 
μίζα ζητάς βήχα σύμπαν πιάτα καλείς βούρτσα πομπή σκαμνί μέτρα 
πρίζα κοιτάς βίλα γύρο νιάτα φανείς τούρτα πομπός χαρεί λίτρα 


