
Jüri mälumäng, 14. oktoober 2009 
Küsimused: OTK (Jevgeni Nurmla, Mati Räli) 

1. plokk – ajalugu 
 

1. 1960. aasta oktoobris Baikonuri 
kosmodroomil toimunud plahvatus, 
mis nõudis erinevail andmeil 75 kuni 
125 inimohvrit, on Lääne 
(aja)kirjanduses saanud oma 
prominentseima ohvri järgi nime … 
katastroof. Kelle järgi? Küsitav 
sündis 1902 Voroneži oblastis, oli 
sõjaväeteenistuses aastast 1918, 
1945. aastal autasustati teda 
Nõukogude Liidu kangelase 
kuldtähega. Pärast teist 
maailmasõda kuulus küsitav 
Nõukogude armee suurtükivägede 
ülemjuhatusse, alates 1959. aastast 
oli ta strateegiliste raketivägede 
ülem. Vt ka pilti. 

 

 
2. Seda jumalat peeti Jaapani imperaatori perekonna esiemaks. Esimene keiser Jimmu-

Tenno olevat olnud tema lapse-lapse-lapse-lapselaps. Seepärast sai temast kõige 
tähtsam jumal. Tema kõige tähtsam tempel asub Ises. Iga jaapanlane püüab seda 
vähemalt kord oma elus külastada. Mis nime kannab see jumalanna? 

 
3. Seda ca 1210 sündinud ning 1266 surnud Rootsi väejuhti ja valitsejat loetakse Stockholmi 

asutajaks (aastal 1251). Stockholmis Riddarholmeni saarel asuvad muuhulgas 
temanimeline väljak (…torg) ja torn (… torn). Kes? 

 
4. See II maailmasõja lahing leidis aset Vaikses ookeanis 3-6. juunini 1942. Jaapanlaste 

eesmärk oli vallutada USA laevastiku peamine operatiivbaas. Lahingus osalesid peamiselt 
lennukid. Jaapanlased said rängalt lüüa. Selle lahingu tagajärjel muutus jõuvahekord 
Vaiksel ookeanil USA kasuks. Mis lahing? 

 
5. Mis aasta? 

 
- The Beatles tegi oma viimase avaliku esinemise; 
- Oma avalennu sooritas Boeing 747; 
- Ilmus Mario Puzo raamat „Ristiisa“; 
- Charles de Gaulle astus Prantsusmaa presidendikohalt tagasi, Rootsi peaministriks sai 

Olof Palme, Saksa LV kantsleriks Willy Brandt; 
- Loodi esimene Interneti eelkäija ARPANETi ühendus; 
- Surid Dwight Eisenhower, Ho Chi Minh, Judy Garland, Brian Jones, Jack Kerouac jm. 
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2. plokk – poliitika ja majandus 
 
6. Sündinud 1969 Tartus, lõpetanud Tallinna 

46. keskkooli ja TTÜ 
automaatikateaduskonna, hiljem õppinud 
ka Kunstiakadeemias tootedisaini. Olnud 
muuhulgas Microlinki ning Mendelson & Co 
juhatuse liige, laiema tuntuse sai Delfi 
juhina alates aastast 1999. On olnud 
mitmekordne Eesti karatemeister, kuulub 
ka korporatsiooni Vironia ja Eesti 
Kinnisvaramaaklerite Kotta. Kes? (vt ka 
pilti). 

 
  

7. Hiljutiste Saksamaa üldvalimiste eel oli kuumaks teemaks, kes saab Opeli uueks 
omanikuks. Valik, mida toetas ka Saksamaa valitsus, langes küsitava firma ja Venemaa 
panga Sberbank konsortsiumile. Küsitava firma asutas nime Multimatic all Kanadas 1957. 
aastal Austria päritolu, tollal 25-aastane Frank Stronach, praeguse nime sai kompanii 
1970. aastatel. Käesoleval ajal on ettevõttes 74000 töötajat (ilma Opelita), keskus asub 
Aurora linnas Ontarios, Euroopa senine peatehas (…Steyr) aga Austrias Grazis. 
Komplekteeritakse nii terveid autosid (nt BMW X3 ja Jeep Grand Cherokee) kui ka 
valmistatakse kõige erinevamaid detaile. Mis ettevõte? 

 
8. Kes on pildil? Sündinud Istanbulis Iraani 

juutide perekonnas, tänaseks on tast 
saanud New Yorki Ülikooli ja Sterni 
kolledži majandusprofessor. Aastal 2006 
hoiatas ta IMF-i ühena esimestest 
saabuva majanduskrahhi võimalikkusest, 
millega seoses pälvis ta New York Timesi 
poolt hüüdnime Dr. Doom (Dr. Allakäik). 

 

  
9. See Nõukogude Liidu riigimees oli omal ajal majandusajakirja „Ježovštšina“ 

peatoimetaja. Võttis osa Teherani, Jalta ja Potsdami konverentsidest. Aastatel 1957-1985 
pidas ministri ametit. Tema hääl otsustas formaalselt, et poliitbüroo valis Mihhail 
Gorbatšovi 1985 NLKP Keskkomitee peasekretäriks. Kellest on jutt? 

 
10. See Luksemburgis asuv institutsioon on vastutav Euroopa Liidu rahaliste vahendite 

korrakohase haldamise eest. Institutsiooni kolleegiumis on üks liige igast Euroopa Liidu 
liikmesriigist, hetkel on institutsiooni president Portugali esindaja Vítor Manuel da Silva 
Caldeira. Paralleelselt Eesti eurovoliniku määramisega otsustati (võrreldes Siim Kallase 
jätkamise ümber tekkinud käraga küllaltki vaikselt), et Eesti esindajana seal jätkab ka 
teist ametiaega Kersti Kaljulaid. Mis institutsioon? 
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3. plokk – geograafia 
 
11. See Nižni Novgorodi oblastis asuv ca 87 000 elanikuga suletud linn on ja oli Nõukogude 

Liidu/Venemaa aatomirelvastuse peamine arenduskeskus. Tuntuim varjunimi oli 
Arzamass-16, linn on kandnud ka Kremljovi nime. Ajalugu loetakse linnal alates 12. 
sajandist, mil samas kandis asus suur mordvalaste asula, 1298 hõivasid piirkonna 
tatarlased. Oma nime sai linn lähedase kloostri järgi. 1923 klooster suleti, Teise 
Maailmasõja ajal toodeti linnas katjuušade rakette. Aatomiuuringuid alustati linnas Teise 
Maailmasõja järel. Sõpruslinnadeks on Los Alamos (USA) ning Novõi Afon (asub 
Abhaasias). Mis linn? 

 
12. Mõlemad riigid asuvad ookeani kaldal ja omavad oma koosseisus ka saari. Vähemalt üks 

riigikeel on mõlemas riigis ühine ja ristiusulised on enamasti katoliiklased. Mõlemas riigis 
kasvatatakse nii kohvi- kui ka kakaopuud ning banaane. Maailma riikide seas on ainult 
nende maade nimed seotud SELLEGA. Millega? 

 
13. See maailmakuulus rand võib lähematel aastakümnetel erosiooni tõttu laguneda, 

hoiatab kohaliku turismiameti värske raport. Surfajate ja sukeldujate paradiisiranna 
kadumine annaks Havai turismile ränga hoobi. Küsitluste järgi tuleb enamik välismaa 
turiste Havaile just selle ranna pärast. Mis rand? 

 
14. Lõuna-Aafrika Vabariigis Kimberleys asub 240 meetri sügavune, tänapäeval lõpetatud 

kaevetegevusega avakaevandus, mida väga pikka aega on loetud maailma suurimaks 
käsitsi tekkinud kaevandiks. Mõned aastad tagasi tuvastasid uurijad aga, et tegelikuks 
suurimamahuliseks käsitsi kaevandatud avaks maailmas on samuti Lõuna-Aafrikas asuv 
Jagersfonteini teemandikarjäär ning küsitav kaevandus on oma selle staatuse 
kujundanud tänu oma populaarsusele Kimberleyd (ja LAV-i) külastavate turistide seas. 
Küsime, mis nime all on see Kimberley avakaevandus tuntud? 

 
15. Holland ei ole tuntud kui just mägine maa. Ometigi on ühe küllaltki tuntud, 1974 

Amsterdamis loodud sealse rockansambli (kes mitmel korral ka Eestis esinenud) üks 
tuntumaid hitte pealkirjaga In The Dutch Mountains. (aasta 1987, kuulete ka taustal). 
Samuti on omamoodi, geograafiliste nimedega veel paar bändi albumit, nt Omsk (1983) 
ja Alankomaat (1998). Mis ansambel? 
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4. plokk – loodus 
 
16. Küsitav on ilma juurteta vees vabalt hõljuv taim. Tema õied on kollased, kahehuulelised, 

kannusega. Tegemist on veesisese loomtoidulise taimega. Tal võib olla ligi paarsada 3-4 
mm pikkust põiekest ühtlaselt lehtede vahele jaotatud. Põiekesed on keerukad püünised 
– väikestele uudishimulikele vee-elukatele. Toidu seedimise põies olevate eriliste 
rakkude abil vältab umbes 15 minutit. Nimetage see Eestis kasvav taim? 

 
17. Selles näriliste sugukonnas 

(Capromyidae) on 3 perekonda ja 32 
liiki, sugukonna liigid meenutavad 
välimuselt hiidrotte. Väidetavalt on 
tegemist näriliste seltsi ohustatuima 
sugukonnaga. Elavad metsas ja 
kaljumäestikes enamasti puu otsas. 
Sugukonna suurim liik on konga (vt 
ka pilti), mõningate käsitluste põhjal 
kuulub sugukonda näiteks ka nutria. 
Peamiselt ohustab selle sugukonna 
liike salaküttimine ja metsade 
hävitamine. Nimetage see Lõuna-
Ameerika ja Kariibi mere saarte 
näriliste sugukond?  

 

 
 
 
 
 

18. See lind on väljasurnud linnuliik siledarinnaliste lindude hulka kuuluvast samanimelisest 
sugukonnast. Tal olid taandarenenud tiivad ja massiivsed jalad. Kõrgus oli 3 meetrit. 
Teda peetakse suurimaks kunagi elanud linnuks. Elas Madagaskaril 10. sajandini. Mis 
lind? 

 
19. Esialgse esitas 1805. aastal inglise admiral (kelle järgi on see ka ühe oma tuntuima nime 

saanud) ning selles on muuhulgas kirjeldusi merest, loodusest, ehitistest. Hiljem on seda 
ka täiustatud. Millest on jutt? 

 
20. See tavaliselt kuni 8 m kõrgune, mürgiste viljadega puu pärineb Kariibi mere piirkonnast, 

kuid on laialt levinud ka Aasia ja Aafrika troopilistes piirkondades. Valmis vili on ca 3x2 
cm suur ning sisaldab elliptilisi, kuni 1,7x1 cm suuri õlisisaldusega seemneid. Oma 
seemnete suure õlisisalduse ning puu vähenõudlikkuse tõttu peetakse teda sobivaks 
aineks biokütuste valmistamisel. Detsembris 2008 teostas Air New Zealand koos 
Boeingiga esimese katselennu, kus Boeing 747 üks mootor töötas sellest viljast 
valmistatud biokütusega. Samast toorainest pärinevate kütustega on 
eksperimenteerimas ka mitmed teised lennufirmad. Mis puuga on tegu? 
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5. plokk – teadus ja tehnika 
 
21. CGS – süsteemis on antud ühik magnetvälja tugevuse mõõdupuuks. Nimetatud ühe 

aastatel 1777 – 1851 elanud füüsiku järgi. Alates 1978. aastast ei kuulu enam ametlike 
mõõtühikute nimistusse. Mis ühik? 

 
22. See 1936 Tallinnas sündinud ning lapsena koos perega esialgu Saksamaale, hiljem USA-

sse lahkunud insener avaldas 2007 eesti keeles oma mälestusteraamatu „Insener … 
paraboloid“.  Lõviosa oma karjäärist ongi ta teinud sideantennide alal, tööraamatus on 
tal leivaisadena kirjas näiteks Boeing, Ford Aerospace ning TIW Systems, kus lõpuks oli ta 
firma juhiks. Kes? 

 
23. Küsime 1866. aastal Ulmis sealse tuletõrjekomandandi Conrad Dietrich … poolt asutatud 

firmat, mis esialgu tootis ainult tuletõrjeredeleid ja – pritse. 20. sajandi alguses 
lisandusid toodangusse ka veoautod ja bussid. 1935. aastal ühineti Kölni 
masinaehitusfirmaga KHD (Klöckner-Humboldt-Deutz). Ettevõtte toodangut 
iseloomustas pikka aega õhkjahutusega Deutzi diiselmootorite kasutamine. 1970. 
aastatel sattus suurel hulgal ettevõtte toodangut (nn. Delta projekt BAM-i ehituse ja 
Siberi naftaväljade hõivamise varustamiseks) ka NSV Liitu. 1975 ühines ettevõte 
IVECOga, käesoleval ajal valmistatakse asutaja antud nime all ainult tuletõrjevarustust 
(kustutusautod ja autoredelid). Mis firma? 

 
24. 2008. aasta Nobeli füsioloogia ja meditsiinipreemia pälvisid sakslane Harald zur Hausen 

ning prantslased Francois Barre-Sinoussi ning Luc Montagnier. Hausen sai selle 
emakakaelavähki põhjustava viiruse leidmise eest. Mille eest määrati preemia 
prantslastele? 

 
25. Nendele „esemetele“ loodeti 1960. ja 1970. aastatel merekaubatranspordis suurt 

tulevikku. Tegemist oli ujuvkonteineritega, mis kaubaga täidetutena pukseeriti merele 
ning tõsteti spetsiaalsetele kaubalaevadele. Ideeliselt oleks nende kasutamine aidanud 
tunduvalt lühendada laevade sadamasoleku aegu ja seeläbi kiirendada transporti. 
Küsitavate esemete ja vastavate laevade kulukuse tõttu ei saavutanud antud esemed aga 
suurt populaarsust, peamiseks nende „esemete“ transpordiliiniks jäi New Orleans – 
Rotterdam või Bremerhaven. 1980. aastatel ehitas neid esemeid ka Loksa 
Laevaremonditehas. Mis termini all on need „esemed“ tuntud? 
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6. plokk – muusika, film, teater 
 
26. Küsime 1943 sündinud filmilavastajat, 

kes on lavastanud oma karjääri jooksul 
ühe lühi- ja neli täispikka filmi, 
sealjuures jäi teise filmi „Taeva päevad“ 
ning kolmanda „Peenikese punase 
joone“ vahele 20 aastat. Tema 
suurimaks meistriteoseks peetakse 
kriitikute poolt siiski 1973. aastal 
lavastatud debüütfilmi Badlands. Hetkel 
tegeleb ta viienda linateose „Elu puu“ 
lõpetamisega. Mehe eraelust ei ole 
palju teada, samuti eksisteerib tast väga 
vähe fotosid (siin üks pilt „Peenikese 
punase joone“ võtetelt). Kes? 

 
 

 
27. Kes on pildil (1 õige isik = 1 punkt)? 

 

 
 
 
 

28. Küsitav on teatrilaval esitanud ligi 60 
rolli, samuti osalenud mitmetes 
filmides. Üks tema kahest tütrest on 
samuti näitleja. Aino Bach on teda 
lapsena kujutanud mitmel oma 
graafilisel lehel, kusjuures graafiline leht 
„Magav laps“ trükiti ka UNECO 
postkaardile. Kellest on jutt? 

 

  
 

29. Näitlejana tehti küsitav pihuks ja põrmuks, kuid samas tekitas ta oma plaatinablondi 
juuksevärviga sellise moehulluse, et Howard Hughes pakkus 10 000 dollarit juuksurile, kes 
toonib tema juuksed täpselt sama karva. Ühena esimestest blondidest sekspommidest oli ta 
seotud mitmete tuntud gangsteritega, teiste hulgas Bugsy Siegeliga. Marilyn Monroe pidas 
teda oma iidoliks. Kellest on jutt? 

 
30. See 1967 Illinoisi osariigis Champaigni linnas asutatud ansambel võttis oma nime 1920. ja 30. 

aastatel toodetud USA kergveoki järgi. Vahelduva eduga tegutseb ansambel siiamaani. 
Tuntuim ja edukaim bändi album oli 1984 välja antud Wheels Are Turnin’, kust pärit ka nende 
tuntuim hitt (mida ka taustal kuulete), ansambli koosseisu moodustasid tippajal Kevin Cronin, 
Neal Doughty, Alan Gratzer, Gary Richrath ja Bruce Hall. Mis ansambel? 
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7. plokk - sport 

 
31. Sündinud 13. juulil 1978, alustas 

oma autospordikarjääri 
kartautodel ja kodumaises Renault 
5 sarjas. Suurim edu on tulnud 
turismiautodel: 1999. aastal Rootsi 
ning 2004 ja 2007 DTM-i 
meistritiitlid (kõik Audi roolis). 
Samuti on ta kahekordne Race Of 
Championsi võitja (2006 ja 2007), 
lisaks tuli 2006. aasta Rootsi rallilt 
üldarvestuse 10. koht. Kes (vt ka 
pilti)? 

 

 
 

 
32. Saksamaa jalgpalli Bundesliga esimeseks meistriks tuli 1964. aastal üks 1948 kahe 

sama linna jalgpalliklubi liitmisel tekkinud meeskond. Tiim oli 35 järjestikust aastat 
(1963-1998) 1. Bundesliga liige, viimastel aastatel on pendeldatud aga 1. ja 2. 
Bundesliga vahet. Klubi maskotiks on kunagise treeneri Hennes Welsweileri järgi 
nime saanud kaljukits Hennes. Bundesliga on võidetud veel korra, aastal 1978. 
Praegune klubi president on endine sama meeskonna täht Wolfgang Overath, 
treener endine Horvaatia koondislane Zvonimir Soldo ja tuntuim viimaste aastate 
kasvandik Lukas Podolski. Kodustaadioniks on enam kui 50 000 istekohaga 
RheinEnergie Stadion. Mis jalgpallimeeskond? 

 
33. Taliolümpiamängude 50 km suusatamise on aja jooksul suutnud ainult kaks meest 

kahel korral võita. Kes on need kaks suusakuningat? 
 

34. 1998. aasta Tour de France’i jäi varjutama ühe kellatootja sponsoreeritud 
meeskonnaga seotud dopinguafäär, mis sai alguse, kui tiimi esisõitja Richard 
Virenque’i isiklik hooldaja Willy Voet arreteeriti veidi enne tuuri algust Prantsusmaa 
tolli poolt anaboolsete steroidide ja EPO vedamise tõttu. Sellele järgnenud 
läbiotsimiste käigus leiti mitmetest antud meeskonna hotellidest dopinguaineid. 7. 
etapi järel eemaldati nii küsitav kui ka TVM-i meeskond Tour de France’ilt, protestina 
jätsid tuuri pooleli ka teised Hispaania meeskonnad. Küsime, mis meeskonna järgi 
dopinguafäär oma hüüdnime sai? 

 
35. Berliini kergejõustiku MM-i järgselt on kaks vanimat meeste võistlusalade MM-i 

rekordit pärit aastast 1987 – kuulitõukes ja 800 meetri jooksus. Küsime, kellele need 
rekordid kuuluvad (kuulitõukaja on kolmekordne maailmameister, jooksja, 
kahekordne maailmameister, on aga hiljem elanud Soomes ning seal ka süüdi 
mõistetud vägistamises). Jooksja poeg, esindades MITTE oma sünnimaad, tuli 
käesoleval aastal Berliinis samuti ühel alal maailmameistriks. 
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8. plokk – kunst ja kirjandus 
 

36. Selle hoone projekti koostasid Peterburi arhitekt Karl Verheim ja insener V.Vestfalen. 
Hoone ehituseks kulus ligi kaks aastat (1905-1907). Väikelinna kohta esinduslik hoone 
pidi vastu võtma ka Vene õukonna liikmeid, seetõttu kuulus hoone koosseisu ka nn. 
Imperaatori paviljon. Mis hoone? 

 
37. Ta on pidanud metsavahi, rätsepa, lavatöölise, postiljoni, katlakütja, valvuri ja 

rekvisiitori ameteid. Omal ajal teenis elatist ka rõivaste disainimisega ning tal on siiani 
oma kaubamärk. Aastast 1999 hakkas tõsisemalt tegelema kirjamehe tööga. On 
kirjutanud näidendeid: „Imede torn“, „Kajakamägi“ ning hulgaliselt 
filmistsenaariume: „Röövlirahnu Martin“, „Pangarööv“, teleseriaal „Me saame 
hakkama!“ jpm. Kellest on jutt? 

 
38. See kirjanik (1954-2004) oli nooruses aktiivne vasakpoolne poliitiline aktivist, 

fotograaf, ulmekirjanduse fännklubi president, uudisteagentuuri kujundaja jne. Alates 
1979. aastast tegi ta kaastööd Briti antifašistliku organisatsiooniga Searchlight 
Foundation, hiljem lõi ta oma kodumaal sarnase organisatsiooni Expo Foundation. 
Kirjandusliku tuntuse saavutas ta alles pärast oma ootamatut surma. Plaan oli tal 
kirjutada 10-romaanist koosnev kriminaalromaanide sari, kelle peategelasteks olid 
meesajakirjanik ja naishäkker, neist jõudis ta enne surma lõpetada kolm käsikirja, mis 
trükis ilmusid alles pärast autori surma. Kaks neist raamatuist on ilmunud ka eesti 
keeles. 2008. aastal oli küsitav Khaled Hosseini järel maailmas teine enammüüduim 
kirjanik. Kes? 

 
39. Kes on kunstnik (sündinud 1937)? 

 

 
 

 
 

 
40. Selle ühe maailma tuntuima „skulptuuri“ modelliks oli Eleanor Velasco Thornton ning 

autoriks Charles Sykes. Kus seda „skulptuuri“ näha võib? 
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9. plokk - varia 
 

41. Nimetage mõiste? 
* segakuhjatis, eri osiste mehaaniline ühend; 
* ümardunud kividest, kruusast ja liivast tsementeerunud purdkivim; 
* meditsiinis kokkukämpunu (eriti liitunud näärmete kohta) 
* monopol, milles ühtsele finantskontrollile on allutatud eri majandusharude 
kompaniid. 

 
42. Selle laua taga istusid teiste seas sir Lamorak, sir Kay, sir Gareth, sir Gawain, sir 

Galahad… Kes istus laua otsas? 
 

43. 12. juulil 1776 lahkus James Cook Plymouthi sadamast oma kolmandale 
ümbermaailmareisile. Teiste seas olid tal kaasas loodusteadlane Anderson ja Šveitsi 
maalikunstnik Weber. Tüürimeheks oli tal ühe hilisema tuntud laeva kapten. Millise 
laeva kapten? 

 
44. Näete pildil ühe tuntud muuseumi hoonet. Mis muuseumi? 

 

 
 
 

45. Kuulete ühte eesti keeles 1982. aastal ilmunud laulu. Kes on aga loo originaali autor 
ja esmaesitaja? 
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Vastused 
 

1. Mitrofan Nedelin (MR) 
2. Amaterasu (JN) 
3. Birger jarl (MR) 
4. Midway lahing (JN) 
5. 1969 (MR) 
6. Ville Jehe (MR) 
7. Magna (MR) 
8. Nouriel Roubini (MR) 
9. Andrei Gromõko (JN) 
10. Euroopa Kontrollikoda (MR) 
11. Sarov (MR) 
12. Ekvaatoriga (Ecuador ja Ekvatoriaal-Guinea) (JN) 
13. Waikiki rand (JN) 
14. Big Hole (MR) 
15. The Nits (MR) 
16. Harilik vesihernes (JN) 
17. Huutilased (JN+MR) 
18. Elevantlind (aepyornis maximus või aepyornis titan) (JN) 
19. Tuulekiiruse mõõtmine (Beauforti skaala) (JN) 
20. Oksepähkel (jatroofa) (MR) 
21. Örsted (Taani füüsik Hans Christian Ørstedi järgi) (MR) 
22. Rein Luik (MR) 
23. Magirus (MR) 
24. HIV-viiruse avastamise eest (JN) 
25. Lihter (ingl. k. LASH – Lighter Aboard Ship) (MR) 
26. Terrence Malick (MR) 
27. Sam Mendes, Kate Winslet (JN) 
28. Mari Lill (JN) 
29. Jean Harlow (JN) 
30. REO Speedwagon (MR) 
31. Mattias Ekström (MR) 
32. 1. FC Köln (MR) 
33. Sixten Jernberg (1956, 1964), Bjørn Dæhlie (1992, 1998) (JN) 
34. Festina (MR) 
35. Werner Günthör (kuulitõuge), Billy Konchellah (800 m jooks) (MR) 
36. Haapsalu raudteejaam (JN) 
37. Mihkel Ulman (JN) 
38. Stieg Larsson (sünd. Karl Stig-Erland Larsson) (JN+MR) 
39. David Hockney (JN+MR) 
40. Rolls-Royce’i mootorikattel (nn. Lendav Leedi) (JN) 
41. Konglomeraat (JN) 
42. Mitte keegi (kuningas Arthuri ümarlauarüütlid). (JN) 
43. „Bounty“ kapten William Bligh (JN) 
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44. Madame Tussaud’ vahakujude muuseum Londonis (JN+MR) 
45. Ritchie Blackmore (MR) 


