
JÜRI MÄLUMÄNG 09.12.2009.a.
Küsimused koostas TORU (K.Floren, K.Leppik, T.Lokk, A.Põldoja, M.Siil)

1. Millise tegevusala esindajaks oli soomlane Simo Häyhä, kellele kuulub omalaadne 
tipptulemus 542 (mitteametlike allikate kohaselt on tipptulemus üle 800)?

2. Selles Alpide jalamil asuvas väikelinnas elas 2007. aasta jaanuari seisuga 10 882 inimest. 
Geograafiliselt asub ta huvitavas paigas, koguni neli riiki (kaasa arvatud see, kus linn ise 
asub) on sealt vähem kui 50 kilomeetri kaugusel. Wikipedia andmetel on linnakese kuulsaim 
elanik laulja Elfi Graf, kuid meie tunneme seda kohta pigem teatud sündmuse järgi. Üks Eesti 
Riigikogu liige on seda paika seoses eelmise tegevusalaga üsna tihti külastanud.

3. Päikesesüsteemis on enim kuid Jupiteril – tervelt 63 tükki. Teisel kohal on kuude arvu 
poolest Saturn. Mitu kuud on Saturnil? (± 2 kuud = 2 punkti; ± 3…5 kuud = 1 punkt)

4. See loom kuulub meriveiseliste seltsi, on samanimelise sugukonna ainus liik. Elutseb India 
ookeani rannikuvööndis, harva tuleb jõgedesse. Kehapikkus kuni 3,5 m, isased kaaluvad 
keskmiselt 170 kg, emased vähem. Nahk on peaaegu karvutu, esijäsemed loivalaadsed, 
tagajäsemeist on säilinud tagavöötme rudimendid. Toitub veetaimedest. Emaslooma kandeaeg 
on umbes 11 kuud, sünnitab ühe poja. Maitsva liha ning lihale, rasvale ja hammastele 
omistatud ravivõime pärast püütakse neid palju. Ohustatud liigina on kantud maailma 
Punasesse raamatusse. Kes?

5. Alljärgnev sonett pärineb 2009. aastal Gustav Suitsu luuleauhinna võitnud luulekogust 
„Pilvedgi mindgi liigutavadgi”. Küsime autorit? 

ennäe, kuski nagu säigatanuks mingine lärakas,
puherdunegi arusaamatu plärakas.
ja kust sai kuhugi veel too pooleldi närakas,
justnigunagu korrapäraline kärakas?

mida mujutab endast too pumendavane kolakas,
suhteliselt labamatu olemisega tolakas?
mida teeb too jublaka joontega känakas,
natuke jahtlasepoolselt nublaklik kamakas?

mida kavatseb too aevumürgatav pirakas purakas,
muneti mürakat neenutav jurakas?
mis oleks, kui kanda talle teatud surakas!?

too ootamatult otsa sai, kui käis jumakas,
umbes peaaegu irjeldamatu tümakas,
otse kymaka ja prymaka vaheline pymakas.



6. See traditsiooniline igaaastane võistlus toimub 2.juulil ja 16.augustil, võistlustules on 10 
osavõtjat 17 võimalikust, kusjuures 7 võistlejat saavad õiguse osaleda selle tõttu, et eelmisel 
korral ei osaletud ja 3 loositakse ülejäänute seast. Võistlust peetakse ohtlikuks ja brutaalseks, 
ilmselt seetõttu tõmbab ta suurt publikut ja tehakse ka teleülekandeid, samuti on seda võistlust 
kujutatud paljudes filmides. Millega on tegu?

7. Ballerine, bucatini, campanelle, conchiglie, ditalini, fresine, farfalle, fettucce, garganelli, 
gemelli, linguine, maltagliati, pappardelle, pennette, rigatoni, rocchetti, strozzapreti, tortellino, 
tortiglioni. Mis on nende ühine nimetaja? Nimekiri ei ole kaugeltki lõplik.

8. Piltidel olev villa kannab lähedal asuva järvega sama nime. Villas 20.01.1942 toimunud 
viieteist osavõtjaga konverentski on läinud ajalukku sama nime all. Mis oli konverentsi 
(pea)teema?

  

9. on mitmeaastane parasvöötmes esinev vääntaim. Eestis tavaline ja 
levinud. Kasvab harilikult 2-4 m pikkuseks, kuid on ka pikemaid. Lehed lihtsad, 
nooleotsakujulised. Õitseb hiliskevadest suve lõpuni. Õied on valged või kahvaturoosad, 
läbimõõduga 3-7 cm. Vili on kerakujuline kupar. Juured vintsked, 3-4 m pikad. Vaatamata 
ilusatele õitele on tegemist tülika umbrohuga, millest lahtisaamine on väga raske. Mis taim?

      

10. Helilooja?

Calystegia sepium



11. Eesti jalgpallikoondis on läbi ajaloo pidanud 10 või rohkem ametlikku mängu nelja 
riigiga. Need on kahtlemata Läti (48), Leedu (41), Soome (27) ja Rootsi (14), kellega mängiti 
põhiliselt enne 1940. aastat. Kuid milline riik on selles arvestuses 9 Eesti-mänguga viiendal 
kohal?

12. Esimesena tegi seda vähem kui kolm kuud peale avamist 7. augustil 1937 ameeriklasest 
praamikapten ja I Maailmasõja veteran 47-aastane Harold Wobber. Kuni käesoleva ajani on 
tema järgijaid kogu maailmast olnud ligi 1300. Kuid arvatakse, et tegelikult võib neid olla 
rohkem, isegi kuni 2000. Mida tegi Harold Wobber?

13. Äriseadustiku §-s 1 on sätestatud:

Äriühingu liike on Äriseadustiku §2 kohaselt nimetatud 5, sh osaühing, aktsiaselts ja 
tulundusühistu. Aga millised on ülejäänud kaks Äriseadustikus nimetatud äriühingut? 1 õige 1 
punkt.

14. See Inglismaa näitleja (1919-1995) sai tuntuks esmajoones kurikaelte või psühhopaatide 
rolli täitmisel. Elu jooksul mängis ta rohkem kui 200 filmis, ehkki paljud neist olid pisirollid. 
Juba filmikarjääri algul nimetati teda "hüpnotiseeriva pilguga meheks", kelle firmamärk oli 
kiilaspea ja vaikne, kuid mõjuv hääl. Teises maailmasõjas teenis ta Briti lennuväes ning 31. 
augustil 1944 tulistati tema lennuk Prantsusmaa kohal alla ja mees langes sakslaste kätte 
vangi. Hiljem mängis ta vangilaagrifilmis The Great Escape (1963) justkui iseennast. Üks 
tema tuntumaid rolle on kindlasti James Bondi peavastane Ernst Stavro Blofeld filmis You 
Only Live Twice (1967), kuid noorem põlvkond tunneb seda näitlejat ehk rohkem Halloweeni 
õudusfilmide seeriast, kus ta aastatel 1978-1995 viies filmis mängis doktor Loomist. Kes?

15. Selle valla pindala on 230 km² ja elanike arv 1163. Omapärane on fakt, et valla 
administratiivne keskus ei kanna vallaga sama nime. Kuigi valla nimi tundub täiesti eestilik, 
on ometi tegemist saksakeelse kohanime eestipärasemaks muutmisega. Kokku on selles vallas 
14 küla, neist kaheksa algavad K või L-tähega. Loodus on piirkonnale tüüpiline, lääneosa on 
tasasem, idaosas paikneb aga vallaga samanimeline kõrgustik, mille kõrgeim tipp Tornimägi 
on 137,85 meetrit üle merepinna. Valla pindalast on metsaga kaetud umbes 50%.

Ettevõtja on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade 
müük või teenuste osutamine on talle püsivaks tegevuseks, ning seaduses sätestatud äriühing.



16. Mis firma? - asutatud 1965 F.Lopeze poolt, toodab peamiselt jalgpalli varustust, praegu 
tegutseb 28 riigis, selle firma toodangut kasutavad teiste seas Sevilla FC, Charlton Athletic, 
Leicester City F.C. ja Hondurase koondis, ka Sergei Zenjovi koduklubi Lvivi Karpatõ mängib 
selle firma vormis.

17. Novembris ilmus Eesti Päevalehes artikkel, et seoses Sotši olümpiamängude tee-ehitusega 
on sealsetes mägedes ohus üks haruldane mets. Igihaljas taim, mis selle metsa moodustab, 
kasvab harilikult 1 kuni 9 meetrit pikaks ning ta võib esineda nii põõsa kui puu kujul. Tüve 
läbimõõt ei ületa harilikult 20 sentimeetrit. Tema tüüpilisemad kasvukohad on Vahemere 
äärses piirkonnas, aga samuti Lääne-Euroopas. Ilmselt on tegemist kõige kõvema puiduga 
puuga, mis Euroopas kasvab, seetõttu on sellest puust valmistatud kabinetimööblit, 
puugravüüre, puidust kunstiteoseid puuhaamreid jne. Ta sobib hästi elevandiluust esemete 
asendusmaterjalina, sest on sarnane. Kuigi Sotši lähistel kasvab selle puu kohalik variant, on 
see olemuselt sarnane hariliku ....... ja seetõttu piisab vastuses puu üldnimetusest. 
Ladinakeelset nimetust ei saa välja tuua, sest see annaks liiga selge vihje.

18. Pärast Eesti Vabariigi taasiseseisvumist on sellel ametikohal töötanud Oleg Alasi (1993), 
Liivi Hinno (1996-1997), Andres Raamat (1997-2002), Indrek Kivisalu (2002-…). 1993-1996 
oli ametikoht täitmata. Mis ametikohaga on tegemist? (vastata võimalikult täpselt)

19. Vikerkaare peatoimetaja Märt Väljataga on selle 2006. aasta romaanivõistlusel teenimatult 
teise koha saanud teose kohta mh kirjutanud: „Tegu on 2007. aasta tugeva romaaniaasta 
vaieldamatult tugevaima debüüdiga. Julgen seda kindalt väita, sest olen tutvunud ka Epp 
Annuse, Peeter Helme, Tiina Laanemi, Ivar Silla jt nigela toodanguga. […] on painav jutustus 
sellest, kuidas kahel yuppie’l libiseb kindel pind jalge alt. Selles on hüsteeriat, armastust, 
põnevust, vägivalda, sümbolismi, ängi, piirsituatsioone, tüdimust, vastikust…“
Kahe punkti saamiseks piisab autori või teose nimetamisest.

20. Kollektiiv, mida kuulete esinemas, tegutses suhteliselt lühikest aega 1980-ndate alguses, 
andes vaid mõned kontserdid. Koosseis oli vägagi tähelepanuvääriv: Archimedes (Arvo Urb), 
Blaise Pascal (Riho Sibul), Robert Oppenheimer (Margus Kappel), Igor Kurtšatov (Peeter 
Brambat), Mihhail Lomonossov (Vello Annuk), Isaac Newton (Erkki-Sven Tüür) ja Albert 
Einstein (Peeter Volkonski). Nimetage selle lühiajaliselt tegutsenud ansambli nimi.



21. Kes on pildil (2 nime)? 22. Kes? 

                

23. Autotootja?

24. Mis rajatis?



25. Kunstnik (maalija ja portretist), kelle sünnist möödub kolme päeva pärast 210 aastat. Kes?

Itaalia hommik     Genserichi sissetung Roomasse

Madeira vaade            Haaremis

Juliet Tittoni Jeanne d’Arcina           Türgi tütarlaps



26. Mis spordiala võidukarikas? - see hõbedast karikas on 56 cm kõrge ja 3,2 kg raske. See 
karikas on nimetatud oma ala legendaarseima treeneri järgi, antakse välja alates 1967, 
traditsiooniliselt ulatatakse karikas kõigepealt võitnud võistkonna omanikule, mitte kaptenile 
nagu omane teistele aladele. Kõige rohkem võidetud ühe võistkonna poolt 6 korda.

27. Tegemist on geograafiliselt maailma kõige eemaldatuma asustatud saarestikuga, mis 
tähendab, et lähim punkt mandril asub sellest paigast 2816 km kaugusel Lõuna-Aafrika 
Vabariigis. Kuuest saarest koosnev arhipelaag kannab selle avastaja (1506) nime. Esimene 
alaline elanik Jonathan Lambert Massachusettsi osariigist asus sinna elama 1810. aasta 
detsembris, kuid uppus paadisõidul kaks aastat hiljem. Ta nimetas saarestiku Islands of 
Refreshment ehk Värskenduse Saared, kuid see nimi ei jäänud püsima. Suurbritannia vallutas 
saarestiku 1816. aastal ja kuulutas selle oma territooriumiks. Väidetavalt sooviti sellise 
sammuga vältida prantslaste üritust vabastada Napoleon lähedal asunud Saint Helena saarelt. 
Praegu elab Wikipedia andmetel saarestikus 269 inimest, kes põhiliselt räägivad inglise keelt. 
Jules Verne'i raamatus "Kapten Granti lapsed" läbisid seiklejad ka selle saare, sest ta asus 37. 
paralleelil, mis leidus vihjena merehätta sattunud kapten Granti pudelikirjas.

28. See on valge ja mõru, vees raskesti lahustuv kristalne aine, alkaloid. Alandab palavikku, 
pärsib südamelihase talitlust ja suurendab emakalihase erutuvust. Omab ka söögiisu 
suurendavat toimet. Tarvitatakse malaaria, südame rütmihäirete, väituste nõrkuse korral. EE 
andmeil sai esimesena seda ainet looduslikust toormest 1816 aastal Tartu Ülikooli 
keemiaprofessor Johann Emmanuel Ferdinand Giese. Sünteesiti 1944. a USA teadlaste Robert 
B.Woodwardi ja William Doeringi poolt.  Mis aine?

29. Kes?  Küsitav lõpetas 1976. a TRÜ eesti filoloogina. Kirjutanud arvustusi, romaane, 
novelle. Tõlkinud O’Neill’i, Simon’it, Stoppard’it. F.Tuglase novelliauhind 1981 ja 2008, 
J.Smuuli preemia 1987.   Tema isa (1920-1986) oli keeleteadlane,  filoloogiakandidaat 
(1961).   Õppis 1938-41 TÜ õigusteaduskonnas, lõpetas 1948 inglise filoloogina  ja töötas 
kuni 1978 samas inglise keele õppejõuna.  Küsitava lell (1923-98) oli biokeemik, 
meditsiinidoktor aastast 1971 (Stockholmi Kuninglik Meditsiiniinstituut). Rootsi Kuningliku 
TA akadeemik (1983), USA Rahvusliku TA välisliige (1986), TÜ audoktor. Vanaisa (1886-
1942) oli sõjaväelane ja diplomaat, kolonel. Õppis 1906-09 Vilno sõjakoolis ning 1913-14 ja 
1917 Peterburi Nikolai sõjaväeakadeemias. Osales Vabadussõjas. 1919-20 2. diviisi staabi-
ülem ja Eesti-Vene rahukonverentsi sõjaline ekspert. 1924-32 diplomaatilisel tööl USA-s.

30. Milline USA osariik? - tegemist on keskmise sissetuleku (54,117$) poolest kõige jõukama 
osariigiga, suurim linn Bridgeport, selles osariigis asub ka Yale’i ülikool. Sellest osariigist on 
pärit nt kirjanik Harriet Beecher-Stowe, näitlejad Katharine Hepburn, Meg Ryan jt.



31. Lianne Morgan, sündinud 1970. aastal, Walesi päritolu lauljanna ja laulude kirjutaja. 
Michelle Stepehenson, sündinud 1977, ka lauljanna, kuid põhiametilt siiski telereporter ja 
saatejuht. Abigail Kis, kelle kohta täpsemad andmed puuduvad. 2001. aastal alustas 
Stephenson üht intervjuud nii: "Muidugi ma kahetsen, et ma pole multimiljonär nagu nemad." 
Kes olid need "nemad", kuhu kõik nimetatud kolm naist võinuksid kuuluda, aga erinevatel 
põhjustel lahkusid või sunniti lahkuma?

32. Kuigi tema varandus kahanes 2008. aastal majanduskriisi tõttu 19 miljardilt dollarilt 9,5 
miljardini, sai temast ajakirja Forbes andmetel tänavu Venemaa rikkaim inimene, sest 
võrreldes teiste oligarhidega kaotas ta kõige vähem. Põhiliselt nähakse just tema teeneid, et 
Norilski Nikelist sai edukas suurfirma, kuid mees müüs osaluse firmas 2007. aastal 
äripartnerile. Samal aastal asutas ta investeerimisfondi Onexim Group, mille juhina ta ise 
tegutseb. Venemaal lööb ta pidevalt laineid oma seiklustega - et ta on 44-aastaselt endiselt 
poissmees, sõidab ta eralennukiga maailmas ringi ilusate neidude saatel. Tegemist on ka 
spordihuvilisega, näiteks on küsitav Moskva CSKA korvpallimeeskonna suurtoetaja ja 
Venemaa Laskesuusatamisföderatsiooni president. Kes?

33. Küsitavat peetakse Sotheby’s ja Christie’s oksjonimajade ehk oksjonifirmade järel 
suuruselt kolmandaks. Asutati Londonis 1793 aastal sel ajal nimeka vanade trükiste ja 
gravüüride kaupmehe Thomas Doddi ja tema tuttava Walter ….. poolt, kelle nime kannab 
oksjonimaja praegugi. USAs tegutsevad nime all ….. & Butterfields ja Austraalias ….. & 
Goodman. Peakontor asub aadressil 101 New Bond Street, London. Kodulehe andmeil 
korraldavad aastas üle 700 oksjoni, mille käigus müüakse kunsti, raamatuid ja kaarte, relvi, 
veine ja palu muud. Mis oksjonimaja ehk mis nimi sobib punktiirile?

34. Inglise keelde tõlgituna on populaarsete filmidegi allikaks olnud romaanitetraloogia 
üksikute romaanide pealkirjadeks on Night …, Day …, Twilight … ja Last … . Omal kombel 
on see tetraloogia seotud ka Eestiga. Küsime, mis sõna neid ühendab.

35. Kes laulab?



36. 1990. aasta 18. märtsil toimusid viimased Eesti NSV Ülemnõukogu valimised. Tookord 
valitud koosseis kuulutas 20. augustil 1991 välja ka Eesti iseseisvuse taastamise. Tallinna 
suurima, viiemandaadiline valimisringkonna moodustas tollane Lenini rajoon, kus eestlaste 
osakaal oli suurem kui teistes piirkondades. Seal kandideeris ka rohkem tuntud inimesi kui 
mujal. Valimistel läkski nagu ennustatud, et Eesti iseseisvuse pooldajad said neli mandaati 
viiest. Ülemnõukogusse pääsesid (häälte arvu järjekorras) Indrek Toome, Tiit Käbin, Genik 
Israeljan, Ülo Nugis ja Mart Laar. Kes jäi Laarile ülinapilt kaotanuna kuuendaks ja seega 
esimesena mandaadist ilma?

37. Tegemist on oma riigi suuruselt kolmanda linnaga, kus elab pisut üle 2 miljoni elaniku, 
kuigi Wikipedia andmetel ei pruugi arv olla täpne, sest paljudel vaestel elanikel puudub 
elamisluba. Kuigi maa pealinn asub nimetatud linnast vaid 300 kilomeetri kaugusel, on aasta 
keskmine temperatuur pealinnas koguni 10 kraadi võrra külmem. Linna asutas Sebastian de 
Belalcazar 1536. aastal ning keskväljakut nimetatakse Plaza de Cayzedo. Linn kannab ka 
maailma salsapealinna nime. Kui lähiajast tuua kaks sündmust, siis 1956. aasta 7. augustil 
plahvatas selles linnas seitsmest veoautost koosnenud sõjaväekolonn 42 tonni dünamiidiga. 
Kõik 500 sõdurit said surma, elanike seas oli ohvreid üle tuhande. Purustusi tekkis kokku 
kaheksa kvartali piires. 1975. aastal peeti selles linnas järjekorras teised ujumise MM-
võistlused.

38. Supersportautode tootja Lamborghini mudelid kannavad nimesid  Miura, Bravo, Espada, 
Gallardo, Murcielago. Mis loomade järgi on mudelid saanud oma nime?

39. Mis aasta? (+/- 1a = 1p)
- Austraalia pealinnaks sai Canberra;
- avati uus „Estonia“ teatrimaja Tallinnas;
- Prantsusmaa presidendiks valitakse Raymond Poincaré;
- Thessalonikis mõrvatakse Kreeka kuningas Georgios I, kes valitses aastast 1863;
- Pekingis alustab tööd Hiina esimene parlament;
- Jaan Jaago võidab Peterburis oma esimese maailmameistritiitli;
- surevad saksa insener Rudolf Diesel, ameerika pankur John Pierpont Morgan, laevakapten 
Enn Uuetoa (Kihnu Jõnn);
- sünnivad USA kergejõustiklane Jesse Owens, prantsuse kirjanik Albert Camus, eesti 
luuletaja Kersti Merilaas. 

40. See sportlane on sündinud 15. veebruaril 1973. Lapsepõlves tegeles aerutamise ja 
mäesuusatamisega ning läks oma põhialale üle alles 16-aastaselt. 1995. aastal tuli ta 
maastikurattasõidus EM-võistlustel medalile. Mitme aasta jooksul olnud ka ühe tuntud Eestis 
sportlase rivaal. Kes?



41. Küsitav sümpaatne mõmmi …bear on teatava taunitava hobi kehastus või maskott, mis on 
viimastel aastatel internetis levima hakanud. Üks Jaapani internetifoorumi 4chan 
pikaealisemaid ja tuntumaid meeme. Mis on mõmmiku nimi?



42. Aasias on kaks enamuses katoliikliku usku (üle 80% elanikest) riiki, millised? 

43. Enne 1940 aasta juunipööret oli tollasel Petserimaal 11 valda. Järgnevas loetelus on neist 
esitatud 10: Kalda, Linnuse, Lõuna, Mäe, Meremäe, Petseri, Roodva, Saatse, Senno, Vilo. 
Loetelust puuduv vald eksisteeris kuni 08.06.1949 aastani Võrumaa koosseisus. Valla nimi on 
tuntuks saanud 1948 aastal valminud kirjandusteosest. Mis vald?

44. NSV Liidus sai alpinist Lumeleopardi nimetuse, kui ta vallutas kõik neli riigi piires 
asunud 7000-list mäetippu. Kui aga Hiina piirile liiga lähedal asunud Võidu (Pobeda) mäetipp 
suleti, hakati Lumeleopardi nimetust andma kolme ülejäänud 7000-lise ja veel ühe, 6995 m 
kõrguse mäetipu vallutajaile. Esimesena kirjeldas seda tippu kui piirkonna kõige maalilisemat 
1857. aasta juulis tuntud vene maadeavastaja Semjonov-Tjan-Šanski. Hilisemate mõõtmistega 
(1996) on selgunud, et mäe tegelik kõrgus on 7010 m, seega ei pea ükski Lumeleopardidest 
enam muretsema, et viis meetrit puudu jäi. Nüüd on ühtlasi tegemist maailma kõige 
põhjapoolseima 7000lise tipuga.

45. Küsime koletist, kes elas kaljukoopas Charybdise vastas ning haaras endale igalt 
mööduvalt laevalt oma kuue ülipika kaela otsas kõikuva röövloomakolbaga kuus meremeest. 
Ka Odysseus pidi abitult pealt vaatama, kuidas küsitav oma rabelevad ja karjuvad ohvrid 
kõrgel õhus lömastas. Vaid argonaudid pääsesid tänu jumalikule abile kohutavatest kaljudest 
läbi ilma kaotusteta. 
Võib-olla aitab lihtsamini vastust leida see, kui ütleme, et samanimelise „objektini“ püüavad 
jõuda populaarse teleseriaali Prison Break (Põgenemine) kangelased.
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Simo "Valge surm" Häyhä on maailma ajaloo parim snaiper KL
Götzis AP
61 (59…63 on 2p; 56…58 on 1p) KF
dugong TL
Kalju Kruusa KF
Palio di Siena - Siena kuulus linnaosade vaheline ratsavõistlus Piazza del Campol KL
pasta TL
juudiküsimuse lõplik lahendamine (saksa k Endlösung der Judenfrage) TL
tara-seatapp (ka seatapp on 2p) TL

Amilcare Ponchielli (katkend ooperist La Gioconda) MS
Andorra AP
hüppas alla San Fransisco Kuldvärava sillalt TL
täisühing ja usaldusühing KF
Donald Pleasence AP
Karula vald AP
Joma KL
pukspuu AP
Vabariigi Presidendi Kantselei peakokk TL
Olle Lauli „Niguliste õpilased“ KF
E=mc² MS
Adriana Lima ja Marko Jaric MS
Alfons Rebane KL
Aston Martin KL
Eesti paviljon maailmanäitusel EXPO 2010 Šanghais KF
Karl Brüllov TL
Vince Lombardi Trophy, Superbowl-NFL KL
Tristan da Cunha AP
hiniin TL
Mihkel Mutt TL
Connecticut KL
Spice Girls AP
Mihhail Prohhorov AP
Bonhams TL
watch (e.k. vahtkond; vn.k. ?????) KF
Johnny Cash MS
Lennart-Georg Meri AP
Cali AP
(kuulsad) võitlushärjad  (logol on ka võitlushärg) TL

. 1913.a. MS
Katerina Neumannova AP
Pedobear KF
Filipiinid ja Ida-Timor KL
Järvesuu (J.Smuuli „Järvesuu poiste brigaad“) TL
Han-Tengri AP
Scylla (või Skylla) MS
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