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I blokk 

 
1. On väidetud, et iga inimene tunneb maailmas ükskõik millist teist inimest (näiteks 
USA presidenti) keti kaudu, mille lüliks on maksimaalselt … üksteist tundvat inimest. 
Nimetatud arusaama aitas 
populariseerida John Guare 
näitemäng “… degrees of 
separation” (“… ühendavat 
astet”), mille alusel valmis Fred 
Schepisi juhendamisel 1993. a. 
samanimeline film, kus teevad 
teiste hulgas kaasa Will Smith, 
Donald Sutherland ja Ian 
McKellan. Mis number sobib 

lünka? 

 
2. Aastaid tagasi tundis iga eestlane nende tegude üle uhkust. Are Kauriti paarimeestena 
kuulusid vasakpoolsel pildil olev 90ndatel ja parempoolsel pildil olev mees pärast seda 
külgkorviga mootorrataste krossi maailma paremikku. Nüüd istuvad mõlemad vangis 
narkokaubanduse eest. Kes? 

 

3. Küsitav (304 e.m.a.-232 e.m.a.) oli võimsa Maurja dünastia järeltulija ja samanimelise 
impeeriumi valitseja aastast 273 e.m.a. kuni oma surmani. Ajaloos tuntakse teda kui 
imperaatorit, kes esimesena ühendas suurema osa Indiast ja lasi subkontinendile rajada 
suure hulga budistlike mälestusmärke. Viimased, tuntud kui … sambad, paigutati igasse 
impeeriumi tähtsamasse punkti rahvale Buddha õpetuse suuruse ja vägevuse näitamiseks. 
Tuntuim kivisammas asub Sarnathis ning on kaunistatud ülaosas nelja lõvikujuga; selle 
kujutise leiame muuhulgas praeguselt India riigivapilt. India riigilipult leiame aga 
küsitava järgi kutsutava ratta, mida viimasel oli tavaks sümbolina ohtralt kasutada. Kes 

on see legendaarne India valitseja? 

 
4. See linn on lisaks paljudele muudele asjadele tuntud ka oma metroosüsteemi (suuruselt 
teine maailmas) ja hulkuvate koerte poolest, kellest osa on väidetavalt isegi metrooga 
liiklemise selgeks õppinud. Muuhulgas on linnas üle 200 kõrgharidust andva õppeasutuse 
ja viis kommertslennujaama. Mis linn?   

 

5. … on selline luuletus, mille ridade algustähed moodustavad sõna või lause. Neid 
esineb palju Antiik-Kreeka sibüllide ennustustekstides ning Rooma, Aleksandria ja 



Bütsantsi poeetide loomingus. Meie jaoks on ehk üks tuntumaid näiteid Andres Rõugu 
1981. a. ilmunud “Silmade taevas ja meri”, mille ridade esimesed tähed andsid ülalt alla 
lugedes kokku sõna “sinimustvalge”. Mis luuletusetüüp? 

 

 

II blokk 

 
6. … on üks väiksema tihedusega tahkeid aineid. Tihti kutsutakse seda materjali ka 
jäätunud suitsuks, tahkeks suitsuks või siniseks suitsuks. Esmakordselt tootis seda 
Samuel Stephens Kistler 1931. aastal. Seda kasutatakse kosmilise tolmu osakeste 
püüdmiseks, superkondensaatorites, adsorbendina (oma suure eripinna tõttu), isegi 
tennisereketites ja kõige rohkem termoisolaatorina. Tihedus  0.001 g/cm3 kuni 
0.002g/cm3; võrdluseks õhu tihedus on 0.0012 g/cm3 ehk mõnda tüüpi … on isegi õhust 
kergem. Mis materjal?  

 

7. 20. sajandi alguses Itaalias alguse saanud kunstivoolu, futurismi viimist arhitektuuri 
saab pidada suures osas ühe mehe teeneks. Enamik futuristliku arhitektuuri manifesti 
autori projektidest ongi jäänud vaid paberile, ent ometi on mehe futuristlik visioon 
mõjutanud paljusid arhitekte, kunstnikke ja disainereid. Itaallase suurimaks projektiks on 
Citta Nuova („Uus linn“), millest pidi saama uue ajastu sümbol. Kes on see, sarnaselt 

mitmetele teistele futurismi juhtfiguuridele oma elu I maailmasõja lahingutandritele 

jätnud arhitekt?  

 

 
 
8. Ameerika Ühendriikide väikseima rahvaarvuga osariik on end mitmes mõttes ajalukku 
kirjutanud. Teistest Ameerika osariikidest jõuti ette naistele valimisõiguse andmisega, 
kogu maailmale tehti silmad ette esimese rahvuspargi loomisega. Aastal 1872 president 
Ulysses S. Granti otsusega rajatud, vähesel määral ka Montana ja Idaho aladeni ulatuv 
Yellowstone’i rahvuspark ongi kauboiosariigiks kutsutava haldusüksuse suurim 
vaatamisväärsus. Osariigi lippu ehib piison, pealinna nimi on Cheyenne – kauboid ja 
indiaanlased on neile tõesti südamelähedased. Mis osariik? 

 
9. Selle filmirežissööri karjäär on üks eredamaid näiteid kaotatud hiilgusest. 1978. aasta 
filmi „Hirvekütt“ („The Deer Hunter“) saatis tohutu edu nii publiku kui kriitukute seas, 
kõige krooniks 5 Oscarit 1979 aasta auhinnagalal, nende seas täistabamused parima filmi 
ja lavastaja kategooriates. „Taevavärav“ („Heaven’s Gate“, 1980) osutus totaalseks ning 
ülimalt kulukaks läbikukkumiseks, andes tugeva hoobi vesternile kui filmižanrile ning 
sisuliselt pankrotistades filmistuudio. Kes on see filmimees? 

 



10. Ühe Venemaa kõrgliigas palliva jalgpalliklubi jaoks on viimased aastakümned 
teatavail põhjustel äärmiselt segased olnud: 90ndatel lõpetati mõneks ajaks tegevus, 
hiljem mängiti kodumänge näiteks Pjatigorskis, Stavropoli krais. Alles 2008. aastal lubas 
Venemaa jalgpalliliit klubi tagasi kodulinna. Hooajal 2003/04 Venemaa karika võitnud 
ning kaks viimast hooaega kõrgliiga kümnenda koha piirimail lõpetanud võistkond 
kannab praegust, kodulinna lähedalt mööda voolava jõe järgi pandud nime 1958. aastast. 
Mis klubi? 

 

 

III blokk 
 
11. Piltidel on Austraalias Perthi linnas asuv skulptuur, mis kujutab rootsi kunstniku 
Oscar Reutersvärdi välja mõeldud võimatut kujundit. Nime on see saanud hoopis ühe 
kuulsa inglise matemaatiku/füüsiku (sünd 1931) järgi, kes 1950ndatel selle kujundi 
iseseisvalt tuletas.  Mis kujund? 

 

12. Kui Martin Müürsepale jäi ta kolmas hooaeg NBAs 
tema viimaseks, siis see, meie mehega samal aastal 
NBAsse värvatud korvpallur, jäi sinna terveks 
aastakümneks. Kokku mängis suur ukrainlane (hüüdnimi 
„Ukraina rong“ - „The Ukraine Train“) Põhja-Ameerika 
korvpalliliigas 610 mängu. Pildil näete teda Seattle 
SuperSonicsi särgis, veel mängis ta Clevelandi, Bostoni 
ja Sacramento võistkonnas. Kes? 

 

13. Küsitava elektrikitarride tootja peakorter asub 
Californias Santa Anas. Firmat tuntakse kui esimest 
elektrikitarride laiale turule müüki paiskajat (1932. 
aastal). Ettevõte asutati 1931. aastal kahe mehe poolt, 
kellest üks andis firmale ka nime. Selle firma kitarri 
mängisid biitlitest John Lennon ja George Harrison. Mis 

firma? 

 

14. … on üks vanimaid romantilisi ballette, selle loojaks on taani ballettmeister August 
Bournonville. Peategelasteks on Šoti talunik James Ruben, tema kihlatu Effie ja üks 
üleloomulik olend, kelle järgi ballett nime on saanud. James, kes peaks kohe varsti 
Effiega abielluma, armub end talle ilmutanud …-sse. Algul arvab James, et tegu oli 
lihtsalt unenäoga, kuid olend ilmutab end taas pulmas sõrmustevahetamise tseremoonia 
ajal. James jookseb lummatuna ... järel metsa. Lugu lõppeb kurvalt: olend, kellesse James 
nii sügavalt armus, sureb pahatahtliku nõia riuka läbi. Mis ballett? 

 

15. Esimesed teated neist (nimetatud ka “pühad naised”) pärinevad 12. saj. lõpust 
Liege’ist. Nimi, mille all nad tuntud on, võeti kasutusele 1230. aastatel ning selle 
tähendus on tänapäeval ebaselge. Küsitavad olid linnade kõrg- ja keskklassi naised, kes 



tundsid vajadust vaimsele pühendatusele. Nad tegelesid ka haigete põetamise ja 
vaestehoolekandega. Ametlik  katoliiklik kirik suhtus neisse kahtlusega, pidades neid 
nende müstikasse kalduvate huvide tõttu ketseriteks. Tavalistest nunnaordudest erines 
…… ordu sellega, et iga liige võis soovi korral ordust lahkuda ning abielluda. Ordul oli 
ka väiksearvuline meesharu. Mis ordu? 

 
 
 
IV blokk 

 
16. Ta oli Memphise peajumal. Väidetavalt oli Memphise vana egiptusekeelne nimi 
“Het-Ka …” (… Ka Kindlus) ning selle mugandusest tulebki riigi nimi Egiptus. 
Tavaliselt kujutati küsitavat kiilaka muumiana. Memphise teogoonias on ta loojajumal, 
kes vormis olemasoleva; seetõttu peeti teda ka käsitööliste jumalaks. Kes on see 

Egiptuse jumal? 

 
17. 2008. aastal surnud USA füüsik John Archibald Wheeler oli tähtis asjapulk 
Manhattani projektis ning üritas jätkata Einsteini võitlust ja välja töötada teooria, mis 
seoks elektromagnetvälja ja gravitatsioonivälja üheks. Kahjuks see tal ei õnnestunud, 
kuid hoolimata sellest on ta oma nime jäädvustanud ajalukku: nimelt oli just tema see, 
kes tõi kasutusele 2 vägagi tuntud ja sisult mingil määral kattuvat terminit. Ühe 
olemasolu on juba ammu kindlaks tehtud, teise olemasolu ei ole senini kinnitust leidnud. 
Mis terminitest on jutt? 
 
18. Oma mälestustes kirjeldab Paul Ariste, kuidas aastatel 1949 ja 1950 oli igasuguste 
tõsikeeleteaduslike tööde avaldamine vaat et võimatu. Nimelt oli sarnaselt lõssenkismile 
bioloogias ka lingvistikas olukord, kus ühe mehe ideed olid kuulutatud teadusharu 
ainsaks teoreetiliseks aluseks. Küsitava mehe arendatud ja Noa poja Jaafeti järgi 
nimetatud teooria alusel tekkisid kõik sõnad neljast algsõnast – sal, ber, jon, roš – ja uued 
keeled said alguse juba olemasolevate keelte omavahelisel ristumisel. Muuhulgas kasutati 
tema teooria teisi postulaate 1920-30ndate Nõukogude Venemaal ettekäändena 
moldovlastele ladina tähestiku pealesurumiseks. Iroonilisel kombel tuli Aristel hiljem 
sekeldusi ka küsitava mehe soosimises, sest vastava õpetuse põrmustas oma 1950. a. 
Pravdas ilmunud artikliga Stalin. Kes? 

 
19. Mis firmade legendaarsed autod on piltidel? 

 

 
 

20.  See Amilcare Ponchielli 1876. a esietendunud ooper on kahtlemata tema 
õnnestunuim helitöö, kuid jääb kriitikute arvates siiski alla samal ajal ilmunud Verdi 
teostele. Kuigi tänapäeval on see suhteliselt vähe esitatud teos – sageli kuuleme kõlamas 
vaid üht tenorite hiilgenumbrit, Enzo romanssi „Cielo e mar” või sopranitele mõeldud 
„Suicidiot” – siis tavakuulajale peaks tuttav olema ooperist pärinev “Tundide tants”. 



Viimane saavutas laiema tuntuse 1960ndatel, kui Alan Sherman lõi sellele viisile laulu 
“Hello Muddah, Hello Fadduh (A Letter from Camp)”, mida ka kuulete. Ooperi 
itaaliakeelne pealkiri peaks äratundmisrõõmu tekitama ka igas maalikunstisõbras. Mis 

ooper? 

 

 

V blokk  
 
21. … on üks tuntumaid kontserdipaiku Londonis, must-play koht artistidele. 
Maksimaalselt mahutab alla 5000 pealtvaataja, kuid ometigi on selles suhteliselt väikeses 
saalis esinenud peaaegu kõik pop- ja rockmuusikamaailma tipud. Mõne oma 
muusikavideo on seal lindistanud muuhulgas näiteks AC/DC („Thunderstruck“), Wham!, 
Culture Club, Sex Pistols, N.E.R.D., Placebo. Lisaks on mitmeid artiste, kelle live-album 
või DVD  sisaldab nimes just „Live at …“.  Mõningad näited: Dido, Faith No More, The 
Brian May Band, Motörhead, Good Charlotte, Damian Marley, Bullet For My Valentine. 
Mis kontserdipaik? 

 

22. Pildil olev mees (eluaastad 1918-88) on üks kvant-
elektrodünaamika rajajatest, kes oli tegev ka Manhattani 
projekti juures. Tema nimelised diagrammid võimaldavad  
graafiliselt kujutada paljusid osakeste vastastikmõju 
protsesse, mille kujutamine muidu mõeldamatu oleks olnud. 
… oli ka suur füüsika populariseerija, tema Caltechis 1961-
1963 aastal antud füüsikaloengute põhjal kokku pandud 
õpikut peetakse üheks parimaks füüsikasse sissejuhatavaks 
materjaliks. Tõelisele geeniusele omaselt oli ka … näol 
tegemist ekstsentrikuga, kelle hobide hulka kuulusid 
žongleerimine, maalimine, Maiade hieroglüüfid, Bongo 
mäng ja lukkude muukimine. Oma panuse eest kvant-
elektrodünaamikasse sai ta 1965. aastal Nobeli preemia. 
Kes?    
 
23. See Soome linn asub ca 90 km Turust põhjas ja 50 km Porist lõunas. Linnas räägitav 
soome keele murrak on teiste murrakutega võrreldes kõige lähedasem eesti keele: näiteks 
esineb sõnalõpu kadu nagu eesti keeleski. … on ka suurima ajaloolise puitarhitektuuriga 
linn Põhjamaades. Samuti on … tuntud oma pitsipunumise traditsiooni poolest. Ei saa 
olla head ilma halvata, nõnda ka selles linnas: negatiivse poole pealt on välja tuua fakt, et 
seal toimus 1989. aastal Soome esimene koolitulistamine. Mis linn? 

 

24. Noorem õde sündis 10. detsembril 1977 ning on edukas laskesuusataja, kahekordne 
kuld Salt Lake City olümpiamängude päevilt. Vanem õde, murdmaasuusataja, sündis 4. 
detsembril 1974, kuid on natuke vähem edukas, ainus olümpiakuld pärineb Salt Lake 
Cityst, seegi teatevõistlusest, individuaalne parim koht olümpialt 12. Vanem õde teatas 
tänavu sportlaskarjääri lõpetamisest. Kuidas kõlab nende õdede ühine perekonnanimi? 

 

25. Mullu suri 25. oktoobril Londonis tuntud vene semiootik, filoloog ja filosoof. Küsitav 
sündis 30. jaanuaril 1929 Moskvas. Tema peamiseks uurimisvaldkonnaks oli budistlik ja 
india filosoofia. Oli ka Tartu-Moskva koolkonna liige. Aastal 1969  küsis ta tööd TRÜ 
psühholoogiakateedrist, ent tolleaegsel kateedrijuhatajal polnud julgust teda tööle võtta. 
Ta emigreerus 1974. aastal Suurbritanniasse, kus oli Londoni ülikoolis Lõuna-Aasia 
ajaloo professor. Ta on avaldanud raamatuid budistlikust filosoofiast, fenomenoloogiast, 



mütoloogiast ja vabamüürlusest. Aastal 1992 mängis ta Otar Iosseliani filmis 
“Liblikajaht” maharadžat. Kes? 

 

 

VI blokk 

 

26. See saksa kunstnik elas aastatel 1751-1828 ning maalis enamasti maastikke ja 
ajaloolisi  maale. 1786. Aastal kohtus ta Roomas J.W. Goethega, kunstnikku  kuulsaim 
maal kujutabki Goethet Campagnas. Kellest on jutt? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Tuntud vabadusvõitleja Mart Niklus on oma kireva elu jooksul jõudnud tegutseda ka 
tõlkijana. Nii sõlmiti juba 1957. a. augustis tema ja Eesti Riikliku Kirjastuse vahel leping 
ühe suurteose eesti keelde ümberpanemiseks. Selleks ajaks oli meie küsitav raamat 
nõukogude rahvaste keeltest ilmunud juba näiteks vene (1864), ukraina (1936), armeenia 
(1936), läti (1914/1915) ja leedu (1953) keeles. Tõlkimise peatas mõneks ajaks Nikluse 
vangistamine 1958. a., kuid kõige kiuste õnnestus tal tööd jätkata ka Mordva vangilaagris 
viibides. Siiski on raamat eesti keeles veel ametlikult avaldamata, kuigi mitmel korral on 
sellele päris ligidal oldud. Mis teos? 
 
28. Alates 1966. aastast on igal jalgpalli MM-il olnud kasutusel oma ametlik jalgpall. Kui 
välja arvata 1966. a. maailmameistrivõistlused, on kõik ülejäänud ametlikud jalgpallid 
valmistatud Adidase poolt. Esimesed ametlikud MM-pallid tootis aga üks 1881. a loodud 
firma keskusega Shirebrookis Inglismaal. On märkimisväärene, et sama firma 
tennisepallidega on mängitud Wimbledoni turniiril alates 1902. a-st. Mis firma? 
 
29. Ta sündis 1908. aastal Austrias, 1933. aastal liitus 
Natsionaalsotsialistliku parteiga. Alates 1954. aastast 
kuni 1989. aastani oli Berliini Filharmoonikute 
peadirigent, on juhendanud ka Viini Filharmoonikuid. 
Küsimusele, miks ta eelistab Berliini 
Filharmoonikuid, vastas ta: „Kui ma palun 
Berliinlastel sammu ette astuda, siis nad astuvad. 
Viini Filharmoonikud täidavad samuti käsku, aga 
küsivad miks.“ Kes? 
 
 
 
 
30. See tantsustiil sai alguse 1990ndate alguses Madalmaadest ning levis sealt edasi 
Prantsusmaale, Saksamaale ja Inglismaale; tänaseks on … levinud ka Taani, Norra, 
Rootsi ja Baltikumi. Oma tänapäevase nime sai stiil 2003. aasta alguses, kui seda hakati 



laialdaselt seostama Hardstyle’iga, mille järgi seda toona tavaliselt tantsiti. Tantsu nimi  
on otseselt seotud tema olemusega. Eesti talendijahis võis näha palju selle tantsuga 
tegelevaid noori. Kuuldava loo (The Fratellis „Chelsea Dagger“) järgi on seda stiili hea 
viljeleda. Mis tantsustiil? 
VII blokk 

 
 
31. Harvad on need korrad kui mõnes filmis mälumängust juttu tuleb. Selles osas on 
erandlik Robert Redfordi ajalooline draama „Mälumäng“ („Quiz Show“, 1994), kus 
peaosa, 1950ndatel kümnete miljonite ameeriklaste närve kõditanud mälumängusaate 
staari, mängib just pildil olev näitleja. Tema päritolu tõttu näeme teda filmides tihti 
prototüüpse New Yorgi itaallase või juudi soost härrasmehena. Näitleja on korduvalt 
pälvinud nii vendade Coenite kui ka Spike Lee usalduse, kokku on mehe kontol üle 60 
filmi. Kes?  

 

 
 

 
32. Pildil näete Hong-Kongi territooriumil paiknenud kindluslinnakut, mis lammutati 
1993. aastal. Teatavasti andis Hiina 1898. aastal Hong-Kongi rendile brittidele. Uute 
alade sisse jäi aga küsitav  kindlus, mille üle Hiina tahtis säilitada oma võimu. Selle 
kummalise nõudmise põhjenduseks on ajaloolased toonud pärimuse, mille kohaselt 
keiser, kes on kunagi loovutanud ühegi linna, ei pääse pärast surma esivanemate juurde. 
Inglise keeles on koht tuntud …… Walled City nime all. Mis nime kandis see 

kindluslinnak? 

 
33. Soomlaste jaoks on see multika- ja koomiksitegelane Aku Ankka. Kuidas kutsuvad 

aga eestlased Aku Ankkat? 

 

34. Ta sündis 1948. aastal, kasvas üles New Yorkis. 
Noorena tegeles programmeerimisega, lõi näiteks 
programmi, mis analüüsib heliloojate teoseid ja 
sünteesib selle põhjal uue sarnase stiiliga teose. … on 
leiutaja ja futurist ning kirjutanud raamatuid tervise, AI 
(tehisintellekt), transhumanismi ja tehnoloogilise 
singulaarsuse teemadel. Kuulsamad neist „The Age of 
Intelligent Machines“ ja „The Age of Spiritual 
Machines“. Kellest on jutt? 
 
 



 
35. Mis on Eesti pikim jõgi, mille kallastel ei asu ühtegi linna? 
 
 
 
VIII blokk 

 
36. Kuutel taliolümpiamängudel 
võistelnud mees (sünd 1960, foto all 
vasakul) on oma sportlaskarjääri järgsel 
ametikohal, koduriigi suusakoondise 
peatreeneri positsioonil, olnud väga 
edukas. Näiteks kuulus 
maailmakarikavõistluste esikoht meeste 
arvestuses neljal järjestikulisel hooajal 
(2003/04 kuni 2006/07) just 2002. aastal 
peatreeneri kohale asunud mehe 
hoolealustele. Vancouveris sai tema 
juhitud murdmaasuusakoondis 5 medalit (1+4+0), kuld võideti naiste teatesprindis. Kes 

on see endine sportlane ja edukas treener? 

 

37. 1961. aastal tõsteti pinnale rootslaste au ja uhkus, sõjalaev Vasa. Rootslaste jaoks 
piduliku sündmuse rikkus aga Helsingi Tehnoloogiaülikooli tudengite nali. Mida nad 

tegid? 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. Viis aastat pärast Vildede kuju avamist Tartus kingiti selle koopia 2004. a. ka Iiri 
Vabariigi suuruselt kolmandale linnale, Connachti provintsi keskusele. Küsitavas linnas 
pole Oscar Wilde sündinud ega ka kunagi elanud, kuid see-eest pärineb ümbritsevast 
regioonist tema isapoolne suguvõsa; sarnaselt Tartuga on tegu ülikoolilinnaga. Linn asub 
samanimelise lahe ääres, mida teiselt poolt piiravad oma kudumite poolest tuntud Arani 
saared. Samuti ühtib linna nimi ühe maailmakuulsa flöödivirtuoosi perekonnanimega 
(sünd 1939, pildil), kes ühena esimestest suutis vastava pilli mängijana teha ka edukat 
soolokarjääri. Mis linn? 

 
39. Järgnevast, Juhan Viidingule omases stiilis kirjutatud luuletusest on puudu kaks sõna. 
Mis sõnad sobivad lünkadesse? 

 

Ma ei kirjuta vastikuid ridu, 
ma ei kirjuta ..(1).. ridu. 
Ma kirjutan ..(2).. ridu, 



suuri ..(2).. ridu. 
 

40. Kuulete bändi, mis tegutses aastail 1984-2007 ning on andnud aeg-ajalt kontserte ka 
alates 2008. aastast, selle ninamees on tuntud jalgpallifänn ja punkar Kojamees. Mis 

bänd? 

 

 

 

Vastused 

 
1. Kuus (MH) 
2. Arvo Laksberg ja Jürgen Jakk (JV) 
3. Moskva (KS) 
4. Ašoka (MH)  
5. Akrostihhon (MH) 
6. Aerogeel (KS) 
7. Antonio Sant'Elia (JS) 
8. Wyoming (JS) 
9. Michael Cimino (JS) 
10. Groznõi Terek (JS) 
11. Penrose’i kolmnurk, teadlane Sir Roger Penrose (KS) 
12. Vitali Potapenko (JS) 
13. Rickenbacker (AS) 
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