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Across

2. Je hebt dit niet al eerder gedaan, maar 

dit semester kregen we een solide 70 die ons 

semester voor de zomer en onze zomer voor 

semester overschakelen...

5. Er is een Crash Boat, een schaatsbaan 

en een skate park, maar je moet lang lang 

rijden, om daar te komen

8. 5 Grote letters u heeft geen foto 

gemaakt

12. Evelyn

15. Vreemdelingen zijn echt ondeugend en 

ze vinden dit erg "Pueblo" leuk

16. I say it's your favorite beach...

20. Waar je op een vrijdagmiddag een lange 

wandeling hebt gedaan

21. Een andere mislukte poging om te gaan, 

we eindigden hier net voor de dag, en mag ik 

toevoegen dat de zon echt krachtig was op 

die dag ...

24. Meer koeien dan mensen

25. Heeft langer haar dan u

26. Sucks bij het plukken van films

29. It's not Blanca, it's...

30. De "Pueblo" waar we hangen en op het 

einde was hotdogs een must

Down

1. Beste steak die je hier heeft 

geprobeerd

3. Ze zeggen dat net op vrijdag de dag is 

om hier heen te gaan, ik ben zaterdag 

geweest en is echt goed, maar helaas 

genoeg, je kon niet gaan ...

4. Overal behalve hier!

6. Als je in San Juan met Carlos bent, is er 

een plek waar hij altijd naar toe wil ...

7. Ik heb dit niet gedaan omdat het 

minder dan een uur was en ik had echt veel 

geluk

9. We hebben geprobeerd dit te spelen, 

het was een heel slecht idee

10. Waar het water roze is en er is veel 

zout

11. Ik moest dit alleen opnemen om het 

goed genoeg te krijgen

13. April 4th!!!

14. Carlos vond deze film echt leuk, ik heb 

het echt niet gedaan, maar we gingen het op 

een dinsdag zien, een donderdag!

17. Ik heb astigmatisme waarom ik gelezen 

"Cabrón" in plaats van

18. Zhiyíng favorite game?

19. Het "Pueblo" dat je kan gaan als je je 

thuisland mist

22. Faith

23. From Red to Green, and my favorite 

one, the only I actually know how to 

pronounce

27. U zegt dat ik op een dag met hem zal 

eindigen

28. Fire!


