
Jüri mälumängusari 2010/11 
5. mäng, 12.01.2011 
Küsimused: võistkond Tallinn 
 
 
1. «Erilise aardena säilitan Raplat: ma ei ole seal kunagi käinud ega lähegi», kirjutas kunagi 
üks tuntud Eesti reisimees. Hiljem sunniti ta oma sõnu sööma, ta võttis Raplast naise ja avas 
seal nii mõnegi hoone. Eelviidatud lause aga pandi Raplamaa aastaraamatu motoks. Kes 
ennast selliselt positsioneeris? 
 
 
2. Roguskina mõistame tänapäeval leotatud ja kuivatatud pärnaniint ja sellest kootud riiet, ent 
sõna ise pärineb vene keelest (рогоз) ning tähistab hoopis ühe teist taime. Selle taime (Typha 
latifolia) tärkliserikkaid juurikaid jahvatasid jahuks juba ürginimesed 30 000 aastat tagasi. 
Lehtedest punuti vanasti matte, vilju kasutati padjatäiteks. Tema kasvamine on eutrofeerumise 
näitaja, ent taim ise pidurdab reostust. Nimetage taim! 
 
 
3. Eestis ollakse mõnikord pahased, et ühe vähese Euroopa riigina tähistame me oma 
rahvuspüha talve kõige külmemal ajal 24. veebruaril, mil pidutseda on ebamugavam kui 
suvel. Ent ühes Euroopa Liidu liikmesriigis tähistatakse rahvuspüha - vabariigi aastapäeva – 
veel halvemal ajal ehk 1. jaanuaril. Nii kaotavad selle riigi kodanikud ühe kalendripüha, sest 
kõigis teistes EL liikmesriikides on 1. jaanuar ju vaba päev. Mis riik see on? 
 
 
4. Christopher Rawson … uskus kindlalt veini tervistavasse mõjusse. Enne Austraaliasse 
emigreerumist hankis ta Prantsusmaalt paar istikut ja istutas need oma valdustesse Adelaide’i 
eeslinnas Magillis. Oma majale pani ta nimeks The Grange - seda nime kannab tänapäeval 
selle firma kollektsioonivein, Grange Hermitage. Algsed portveinid ja šerrid asendusid 
laialdase sortimendiga, Christopheri järeltulijad säilitasid kontrolli firma üle kuni 1976. 
aastani. Firmal on viinamarjaistandused Koonunga Hillsis, Magillis ja mujal Lõuna-
Austraalias, tüüpiline selle firma vein kannab nime nt Bin 128 Coonawarra Shiraz või Bin 311 
Tumbarumba Chardonnay, või siis Rawson’s Retreat, kuid kõikidel firma veinide siltidel on 
punaste tähtedega kirjas firma asutanud Christopheri perekonnanimi - milline? 
 
 
5. See Vene kosmonautikapioneer sündis 1887. aastal 
Riias. Sealses polütehnilises instituudis õppimise ajal 
tutvus ta Tsiolkovski töödega ning sattus kosmosest 
vaimustusse. Eriti veetles teda Marss ning 1908. aastal 
avaldas ta töö planeetidevaheliste reiside võimalikkusest. 
Teoreetilise panuse kõrval aitas ka välja töötada esimest 
Nõukogude vedelkütuseraketti GIRD-X. Läti Teaduse 
Akadeemia annab välja temanimelist auhinda. Kes?  
 
 
 



6. 1938. aastal otsustas Riigikogu, et Vabadussõja monument peab valmima 1943. aastaks ehk 
Eesti Vabariigi 25. aastapäevaks. Paraku läks nii, et 1940. aasta augustis suunas Vabadusristi 
kavaler Johannes Vares-Barbarus Vabadussõja monumendi rajamiseks kogutud 569 000 
krooni hoopis Töötava Rahva Kultuurihoone rajamiseks. Vabaduse väljakule kerkima 
pidanud Töötava Rahva Kultuurihoonega taheti tähistada Eesti NSV loomist. 1947. sai 
sellenimeline maja valmis, mitte küll Vabaduse väljakul ning õigupoolest lõpetati vaid Edgar-
Johan Kuusiku projekteeritud Ohvitseride Keskkasiino. Mis asub Töötava Rahva 
Kultuurihoones praegu? 
 
 
7. Valge mehe tegevuse järgi on pärismaalased 
pannud nii mõnegi kohanime. «Valge mehe 
auk» on tuntud oma koobaselamute poolest, seal 
elab ca 2000 inimest, linnakese ainuke puu on 
keevitatud kokku vanametallist ja golfi 
mängitakse kuumuse tõttu öösel ja helendavate 
pallidega väljakul, kus ei kasva ainsatki 
rohuliblet. Augu ümbruses Kuutasandikul on 
üles võetud nii mõnigi film. Mida august 
kaevandatakse? 
 
 
8. Ajalehed on läbi aegade olnud agarad spordikarikate sponsoreerijad, teame ju, et pesapalli 
World Series on saanud nime näiteks ajalehe New York World järgi. Millisel alal pidasid 
Balti riigid kahe maailmasõja vahel Chicago Tribune’i karikavõitlusi? 
 
 
9. Milline kunstnik on inspireerinud need ketsid? 
 

  
 
 
 
10. Kuulete Jää-ääre üht tuntumat lugu «Õhk kõnnib tänaval», mille viisi on kirjutanud Jaan 
Sööt. Meie küsime hoopis, kes on see tuntud ajakirjanik, kes on laulu sõnade autor? Ta on 
avaldanud luulekogud «Sajus» (1986) ja «Klaasi tumeduses» (1991). 
 
 



11. Pildil on Citroëni firma ideeauto, mida näidati 2010 Pariisi autonäitusel. Loojate sõnul 
asub sõiduk tehnika, moe ja spordi ristumiskohas. Auto sai nime ühe mehe järgi teisel pildil 
olevast «neljast musketärist». Mis on auto nimi? 
 

  
 
 
12. Eesti Teaduste Akadeemias on kaks liiget, kelle isad olid samuti Eesti akadeemikud. Kes? 
 
 
13. Eesti vetes leiab kaht liiki hülgeid: viigreid ja 
hallhüljest. Läänemeres elab aga kolmaski liik, keda 
Läänemere kohtab ainult lõunaosas, muidu on ta aga 
Atlandi ja Vaikse ookeani põhjaosa rannikuvetes 
laialt levinud. Nad on enamasti pruunika või hallika 
värvusega ja omapärase V-kujulise ninasõõrmega. 
Täiskasvanud isendid on umbes 1,85 m pikad ja 
kaaluvad kuni 130 kg. Vanasti kütiti neid palju, nüüd 
on see paljudes riikides keelustatud. Mis hüljes 
(Phoca vitulina)? 
 
 
14. 1977. aastal lendas Vilniusest Montreali Antanas Keblys, kelle aluspesu sisse olid 
õmmeldud mõned kirjad. Üks kiri jõudis tänu Keblysele kiiresti adressaadini, ÜRO 
peasekretäri Kurt Waldheimi kätte. Kes oli nende kirjade autor? 
 
 
15. Selle koha nime kandvad pannkoogid täidetakse hautatud vasikalihaga; liha praetakse 
enne sibula ja maitseainetega (paprika, pörkölt), võib lisada ka seeni, kanaliha või salaamit; 
liha keeratakse pannkoogi sisse ja küpsetatakse siis ahjus koos paprika ja hapukoorega, 
serveeritakse värske peterselliga. Küsitavas paigas tegeldakse karjakasvatusega, maastikku 
ilmestavad kooguga kaevud ja miraažid. 1973 asutati seal oma maa esimene rahvuspark, mis 
1999. aastast on UNESCO maailmapärandi nimekirjas. Stalinistid saatsid sinna oma poliitilisi 
vaenlasi. Mis koht? 
 



16. Tõlkides üht Eesti kirjaniku teost sattus kogenud tõlkija Turid Farbregd väga raskesse 
olukorda juba pealkirja ümber panemisega. Sõna, mis oli raamatu pealkirjaks eesti keeles, 
polnud norra keeles olemas. Tõlkija lahendas olukorra nii, et pealkirjastas raamatu 
«Novembrikuu maagia». Raamatu peategelase ameti tõlkimiseks pidi Turid Farbregd leiutama 
norra keeles uue sõna «treskebas». Mis raamat? 
 
 
17. Aasia korvpallimeeskondade jaoks on nende läbi aegade kõrgeim koht olümpiamängudel 
5., mille küsitav meeskond saavutas 1936. aastal Berliinis. Seejuures lülitas see Aasia 
meeskond turniiri kolmandas voorus tulemusega 39:22 konkurentsist välja Eesti. Tiimi kõrget 
taset näitab see, et nende ainsaks kaotuseks kogu turniiril jäi allajäämine järgmises mängus 
ehk veerandfinaalis hilisemale kullavõitjale USA-le. Kellele kaotas Eesti rahvusmeeskond 
seni ainsal olümpiaturniiril otsustava mängu? 
 
 
18. Pea kõik, mida tema kohta teame, pärineb Franki kroonikast «Fredegarii Chronicon». Ta 
oli 7. sajandi franki (relva)kaupmees, kes on esimene teadaolev slaavlaste valitseja ning ühe 
varasema slaavlaste riigi rajaja. Loodud impeerium pidas edukalt vastu frankide rünnakutele 
läänest ja avaaride omale idast. Eri hõime koondanud riik sai nime juhi järgi ja asus tänapäeva 
Määrimaa, Slovakkia, Sloveenia ja Austria aladel. Arvatavasti riik lagunes pärast juhi surma. 
Kes oli see slaavlaste juht? 
 
 
19. Näete paljude auhindadega pärjatud näitlejat oma tuntuselt teises rollis, mille lavastajaga 
oli tal hiljuti võimalus taas ühel laval seista. Kes ja mis film? 
 

 
 
 
20. Šokolaaditööstur Milton Hershey tootis teise maailmasõja ajal USA armee eritellimusel 
üle 3 miljardi erivajadustele vastavat šokolaaditahvlit «Tropical» ja «Field Ration D». 
Šokolaaditahvel «Tropical» ei tohtinud armee nõudel kuuma käes üles sulada. 
Šokolaaditahvel «Field Ration D» vastas veel ühele ebatavalisele sõjaväe nõudele. Millisele? 
 
 



21. Millise puuvilja nimi viitab paljudes keeltes Portugalile, kuna enamasti just sealtkaudu 
levis frukt vanasti mujale? Näiteks bulgaaria keeles on see portokal, Kreekas portokali 
[πορτοκάλι], farsi keeles portaghal, Rumeenias portocală, türgi keeles portakal, araabia keeles 
al-burtuqal ja Gruusias phortokhali. Teisteski keeltes on puuvilja nimi geograafiaga seotud, 
kuid hoopis teise maailmajaoga. Tänapäeval on suurim tootja Brasiilia. 
 
22. Seda Poola näitekirjanikku on Eestis lavastatud omajagu, legendaarseks on saanud 1989 
Noorsooteatris Mati Undi lavastatud «Tango». Unt lavastas aasta hiljem Soome Rahvusteatris 
ka «Portree», Eestis on lavale jõudnud veel «Politsei», «Suvepäev», «Emigrandid», 
«Küürakas». Poolakad ütlevad eriti absurdsete olmesituatsioonide kohta: «otse ....ilt võetud». 
Kes? 
 
23. Millise Euroopa riigi lennuväe lipul on tänini haakrist? 
 
 
24. Andre Geim hõljutas 2000. aastal magnetväljas konna ja 
avastas 2004. aastal grafeeni. Tänu neile saavutustele on ta 
seni ainus teadlane, kes ... 
Milline eriline au on Geimil? 
 
25. Selle laulu äratundmisega ei tohiks kellelgi probleemi tekkida, esitaja on ka küllaltki 
tuntud ja omanäoline. Kõlav versioon pärineb ühe vendade Coenite kultusfilmi soundtrackilt. 
Kes esitab, mis film? 
 
 
 
 
 
26. Kes on see eestlane, kes aastatel 1935-1940 vaatas läbi umbes 1500 mängufilmi? Muidugi 
pidas ta ennast seetõttu õigustatult Eesti suurimaks filmivaatajaks. Tema ülisuure filmihuvi 
põhjuseks oli töö, sest vastavalt 1935. aastal vastu võetud kinoseadusele töötas ta 
filmitsensorina. 
 
27. Eestlased on Skype’i üle uhked ja peavad seda enda omaks, ent millises riigis asub selle 
firma peakorter? Skype’i kasutamine vabastab meid vajadusest sinna helistades kasutada 
suunakoodi  +352 
 
28. See on üks seitsmest India eristaatusega territooriumist (Union Territory). Endise 
Prantsuse kolooniana on seal tamili kõrval ametlikuks keeleks just prantsuse. 492 km2 
suurune ala koosneb neljast enklaavist, kus elab ligi miljon inimest. Suurepäraste randade 
pooles tuntud territoorium on kujunennud ka Lõuna-India üheks hariduskeskuseks. Mis 
piirkond? 
 
29. Umbes poolel teel Peterburi ja Viiburi vahel asub Roštšino, soomepäraselt Raivola. Seal 
asub 56 hektaril Lintola mets, mis on Euroopa kultuurmetsade seas üks olulisemaid ning 
pääses 1991. aastal UNESCO maailmapärandi nimekirja. Metsa lasi laevaehituse eesmärgil 
istutada Peeter Suur. Mis puud seal kasvavad? 
 
30. Kuuldav lärm, millega käib tavaliselt kaasas ka visuaalne pool, on kokku võetav 
neljatähelise terminiga. Millisega?  



31. Kuigi kirjanikke peetakse boheemlasteks, on see 12 romaani autor läbinud üle 25 
maratonijooksu (parim aeg 3:27, New Yorgis 1991) ja isegi ühe 100 km pikkuse 
ultramaratoni. Oma kogemustest pikamaajooksja ja triatleedina avaldas ta 2008. aastal 
järjekordse rahvusvahelise menuki pealkirjaga «Millest ma räägin, kui ma räägin 
jooksmisest». Kes on see Franz Kafka preemia laureaat, kes pidas enne kirjutama asumist, 
aastatel 1974 kuni 1981 jazzibaari? Eesti keeles on temalt ilmunud kolm romaani, kõige 
esmalt 2003.a. «Lõuna pool piiri, lääne pool päikest». 
 
32. 1988. aasta olümpiamängudel oli naiste trekisprindi finaali vastu erakordne huvi, kuid 
mitte sellepärast, et see ala oli OM-i kavas esmakordselt. Ajakirjanikke huvitas, kas Erika 
Salumäe vastasel sakslannal Christa Rothenburger-Ludingil õnnestub finaalivõiduga ajalugu 
teha. Milline saavutus jäi ida-sakslannal teostamata, kuna finaalis kaotas ta Erika Salumäele? 
 
33. 1875. aastal kadus Cliftonis 
Ebenezer Bryce’i lehm ära. Lehma 
otsides jõudis Ebenezer kummaliste 
kivisammastega kanjonisse ja olevat 
öelnud kuulsa lause: «What a helluva 
place to loose a cow!» Märtsis 1919 
tehti USA kongressile ettepanek 
kuulutada see koht rahvuslikuks 
monumendiks nimega Temple of the 
Gods National Monument. 
Rahvusmonumendi staatus saadi 
1923 ning rahvuspargiks muudeti see 
ala 1928, aga hoopis teise nimega. 
Millisega? 
 
34. Tallinna ja Tartu Ülikoolil on üks ühine audoktor - kes? Kõnealune teadlane sündis 1932 
Tallinnas, magistrikraadi kaitses McGilli ülikoolis Montrealis ja doktori Harvardis, 
maailmakuulsuse saavutas eelkõige hetiidi keelte uurimisega California ülikoolis Los 
Angeleses. Tartu Ülikooli audoktor on ta aastast 1991 ja Tallinna Ülikooli audoktor aastast 
2008. 
 
35. Kui see laev 1906. aastal valmis, oli tegu maailma suurima ja kiireima reisilaevaga. Juba 
esimesel sõiduaastal võitis ta Sinise lindi kiireima Atlandi-ületuse eest ja hoidis seda enda 
käes 22 aastat. Õigupoolest tunneme paremini tema sõsarlaeva Lusitania, mille sakslased 
Esimese maailmasõja ajal põhja lasid. Laevad said nime teine teisel pool Gibraltarit olnud 
Rooma provintside järgi. Mis oli selle kaheksandaks maailmaimeks kutsutud luksusauriku 
nimi? 

 



36. Sageli valitakse kõikjal maailmas parlamendi liikmeks endisi tippsportlasi. Näiteks 
Riigikogusse kuuluvad olümpiamedalivõitjad Erki Nool, Toomas Tõniste ja Jüri Tamm. Aga 
Läti Seimi kuulus eelmise sügiseni nii erakordne sportlane, et ta võitis Pekingi 
olümpiamängudel 2008. aastal medali, olles samal ajal parlamendi liige. Kuigi tema erakond 
Roheliste ja Talunike Liit saavutas oligarh Andris Lembergsi juhtimisel valimistel kolmanda 
koha, ei valinud lätlased spordimeest mullu oktoobris Seimi tagasi. 
 
37. Selle Hollandi õigusteadlase ja õpetlase (1583-1645) tähtsaim teos, «De Jure Belli ac 
Pacis» (1625; «Sõja ja rahu õigus») lõi aluse tänapäevasele rahvusvahelisele õigusele ning 
temast sai loomuõiguse eestvedav teoreetik. Imelapsena üles kasvanud mees võeti Leideni 
ülikooli juba 11aastaselt, õigusteaduse tegemise kõrvalt oli ta ka filosoof, kristlik apologeet, 
näitekirjanik ja luuletaja. Samuti osales aktiivselt poliitikas, muu hulgas tegutsedes Rootsi 
suursaadikuna Pariisis. Kes? 
 
38. Lisaks Hiinale kasutati surnute matmiseks nende kaljuseintele riputamist ka Filipiinidel, 
küll vaid ühes igorotide külas. Küla asub Luzoni põhjaosas, seal on pea 11 000 elanikku ja 
tema nimi on vaid ühe tähe võrra erinev von Fockidele kuulunud mõisa nimest Põhja-Eestis 
(paremal pildil). Mis on küla nimi (mõisa nime eest 1 p)? 
 

  
 
39. Kõnesolev kunsti- ja spordimees on lennutanud kõiksugu kättejuhtuvaid asju: golfipalli 
(155 m), vinüülplaati (112 m), mobiili (120 m), jalgpalli (75 m). 1986. aastal sai tast esimene 
mees maailmas, kes viskas uut tüüpi oda üle 80 meetrit – 81.74. Maalikunstnikuna on ta enda 
stiili määratlenud kui «atleetliku abstraktsionismi». Ta on kujutanud peaaegu kõiki 
spordialasid golfist kuni iluvõimlemiseni. 2000. aastal võitis ta USA olümpiakomitee 
spordikunsti võistluse, kolm aastat hiljem teenis aasta spordikunstniku tiitli. Kes? 

 
 
40. Alates esimestest Riigikogu valimistest taasiseseisvunud Eestis 1992. aastal on häälte 
absoluutarvult rekordimees Andrus Ansip 22 540 häälega. Kes on aga pärast taasiseseisvumist 
Riigikogu valimistel enim hääli kogunud naispoliitik? 
 



41. Seda Rooma entsüklopedisti (ca 25 eKr - 50 pKr) teatakse peamiselt tema meditsiinialaste 
tööde järgi, mis oli ilmselt osa mahukamast mitte säilinud teatmeteosest. Tema «De 
medicina» oli keskajal niivõrd hinnas, et üks teine tuntud meditsiinialaste ambitsioonidega 
mees pidas vajalikuks võtta omale nimi, mis tähendab «samaväärne kui ...» või «suurem kui 
...». Küsime roomlase nime! 
 
 
42. Rakvere Gümnaasiumi vilistlasnõukogu esimeest pildi- või helivoorus küsida ei tasu, või 
kui, siis ehk lasteaia mälumängus. Küsitav tegeles nooremas eas orienteerumisega, Tartu 
Ülikooli lõpetas 1974. aastal rakendusmatemaatikuna, peale seda töötas ülikooli 
spordifüsioloogia kateedris õppejõuna kuni 80ndate lõpuni, kui alustas praegust sädelevat 
tähelendu, esialgu küll Tartu maratoni propagandapealikuna. Kes? 
 
 
43. Kõige kallim ja eriti kõrgelt hinnatud sool on pärit Prantsusmaalt Guérande’i 
soolaväljadelt. Bretagne’i rannikul asuvatest soolarabadest kogutakse hinnalist saaki vaid 
kolme suvekuu jooksul, pealegi toimub kogu protsess algusest lõpuni käsitsi ja kraabitakse ära 
vaid pealmine kiht. Võrreldes tavalise lauasoolaga on selle maitse puhas ja õrn, peaaegu 
magus. Müügil on lausa selle soolaga maitsestatud šokolaade. Kuidas seda soola nimetatakse? 
 
 
44. Lisaks muudele palju tähtsamatele ametitele oli küsitav tegelane ka tuntud kaardipanija ja 
ettekuulutaja. Tema kolmes trükis ilmunud mälestusteraamatut on peetud subjektiivseks, kuid 
see toovat esile «eesti seltskonna küündimatute väikluse, klatšilusti ja saamahimu». Samas on 
seesama mälestusteraamat olnud ajaloolastele oluliseks infoallikaks 1938-41 aasta sündmuste 
uurimisel. Mees sündis Kavastus 1897 ja suri Vancouveris 1991, tema poeg oli tuntud 
filmirežissöör, kes mobiliseeriti 1941 Punaväkke ja sai kaks korda haavata. Ehk on 
mälestusteraamatu toon dikteeritud teadmisest, et poeg võinuks selle läbi kannatada. Kellest 
jutt? 
 
 
45. Kuulete populaarset pala Eesti filmimuusikast, mis kõlab väga sagedasti ka Klassikaraadio 
eetris. Kes on helilooja (sündinud 1961) ja mis filmist see pärineb? 



Vastused: 
(Koostajad: Hannes Palang, Hannes Rumm, Eda Post, Arko Olesk)  
 
1. Lennart Meri ("Lähenevad rannad", Tln 1973, lk 315; HP) 
2. Hundinui (AO) 
3. Slovakkia (eraldus Tšehhi Vabariigist 1. jaanuaril 1993, HR) 
4. Penfolds (HP) 
5. Friedrich Zander (AO) 
6. Kaitseministeerium (mis tegeles ka Vabadussamba rajamisega, HR) 
7. Opaale (Coober Pedy on maailma opaalipealinn, HP) 
8. Korvpall (toonase paralleelnimetusega käsipall; AO) 
9. Piet Mondrian (EP) 
10. Kalle Muuli (HR) 
11. Lacoste (HP) 
12. Lippmaa (Theodor ja Endel), Aarna (Agu ja Olav); lisaks on Juhan Ross Jaan Rossi onu (AO) 
13. Randal (AO) 
14. Konstantin Päts (Kaasani vanglas kirjutatud kirjad, mille toimetas välja 1954. aastal vabanenud leedulane 
Kestutys Stepšys. Alles 1977. aastal õnnestus kirjad ühe välisleedulase abiga toimetada Ernst Jaaksonile, kes 
need lisaks ÜRO peasekretärile edastas Ameerika Häälele ning USA välisministrile Cyrus Vance’ile. HR) 
15. Hortobagy (HP) 
16. Andrus Kivirähu «Rehepapp». («treske» tähendab reht peksma ning «bas» on töödejuhataja. HR) 
17. Filipiinid (HR) 
18. Samo (AO) 
19. Bruno Ganz, «Taevas Berliini kohal» («Himmel über Berlin» / «Wings of Desire»; Wim Wenders andis talle 
Tallinnas üle elutööauhinna. Tuntuim roll loomulikult Hitler. AO) 
20. Polnud erinevalt tavalisest šokolaadist maitsev, et sõdurid ei sööks seda enne ära, kui nälg tõesti näpistab. 
(HR) 
21. Apelsin (EP) 
22. Sławomir Mrożek (AO) 
23. Soome. (Soome õhuväele kinkis 1918. aastal esimese lennuki Rootsi krahv Eric von Rosen, kes oli oma 
isikliku õnnesümboli sinise haakristi maalinud ka oma lennuki tiibadele. Esimese lennuki järgi sai haakrist kogu 
Soome lennuväe sümboliks. 1945. aastal sunniti Soome õhuvägi loobuma haakristi kasutamisest lennukitel, kuid 
haakrist jäi õhuväe sümboliks lipul. HR) 
24. Võitnud nii Nobeli kui Ig Nobeli preemiad (AO) 
25. «Suur Lebowsky», Gypsy Kings (HP) 
26. Artur Adson (HR) 
27. Luksemburg (AO) 
28. Puducherry (Pondicherry) (EP) 
29. Lehised (EP) 
30. Haka (Uus-Meremaa ragbimängijate võitlustants. HP) 
31. Haruki Murakami (HR) 
32. Võita samal aastal nii tali- kui suve-OM kuld (Calgarys 1988 võitis 1000 meetri kiiruisutamise. Ajalukku 
läks Rothenburger-Luding siiski, sest ta oli esimene ühel ja samal aastal nii tali- kui suveolümpiamängudel 
medali võitnud sportlane. Ja kuna alates 1994. aastast toimuvad tali- ja suvemängud erinevatel aastatel, ei suuda 
tema saavutust ka keegi korrata. HR) 
33. Bryce Canyon National Park (HP) 
34. Jaan Puhvel (HP) 
35. Mauretania (AO) 
36. tõstja Viktors Šcerbatihs (2004. aastal Ateenas võitis ta kaaluklassis üle 105 kg hõbemedali, 2008. aastal 
Pekingis pronksmedali ning 2007. aastal tuli maailmameistriks. 2006. aastal valiti Seimi liikmeks. HR) 
37. Hugo Grotius (Hugo de Groot) (EP) 
38. Sagada (mõis Sagadi) (HP) 
39. Roald Bradstock (HP) 
40. Laine Jänes. (kogus 2007. aastal 9303 häält ja oli selle tulemusega üleriiklikus paremusreas kolmandal kohal. 
Napilt kaotab talle Valve Kirsipuu, kes kogus Mõõdukaid esindades 1992. aastal 9051 häält. HR) 
41. Aulus Cornelius Celsus (teine mees: Paracelsus, AO) 
42. Lembitu Kuuse (HP) 
43. fleur de sel (soolaõis, ka lillesool, AO) 
44. Elmar Tambek (HP) 
45. Margo Kõlar, «Nimed marmortahvlil» (pala «Marta juures», AO) 


