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1) Gustav II Adolfi kuju seisis ülikooli peahoone taga aastail 1928-1950 ja seisab uuesti alates 1992. 
aastast. Taasavatud pronkskuju autoriks on Elisabeth Tebelius-Myren, kuid meid huvitab esimese 
Gustavi autor. See on Rootsi skulptor, kellel on olemas Eesti ajaloost teada-tuntud nimekaim, 
poliitik ja diplomaat (1875-1941). Muuhulgas kuuluvat just sellele Eesti nimekaimule idee nimetada 
Eesti rahaühik krooniks. Mis on siis skulptori ja poliitiku ühine nimi? 

 
 

2)  Ainuke Saksa DV autotootja, mis säilitas oma eksistentsi ka pärast Saksamaa taasühinemist, asutati 
Waltershausenis juba 1920. aastal. Esialgu toodeti haagiseid, põllumajandusseadmeid ja 
haakekonkse. Esimene küsitavat kaubamärki kandnud sõiduk, mudelinumbriga 21 ja hüüdnimega 
"Dieselkarren" valmis 1958. aastal. Hiljem toodeti eeskätt kommunaalotstarbeks kasutatud 
kergveokeid. Viimane Ida-Saksa-aegne mudel numbriga 25 ärataks meil kamaluga nõukanostalgiat, 
meie näitame aga pilti uusimast mudelist 26. Mis auto? 
 
 
 

3) Järgneb puhas spordiklassika! Nagu ikka, valiti 
ka 2010. aastal Tartu parimaid sportlasi. 
Meestest pälvis selle tunnustuse judomaadleja 
(U-23 EM-i hõbemedal, kaks MK-etapi III 
kolmandat kohta, Eesti meister); naistest aga 
laskesuusataja (2 x U-26 EMi 4.koht). Kes? 

 
 
 
 

4)  Arvatavasti maailma suurimaks 
gobelääniks on 500-ruutmeetrine taies 
„Inimese elu“, mis ootab oma saatust 
Tallinna linnahallis. Pannoo loodi 
spetsiaalselt linnahalli kontserdisaali 
eesriideks ning on oma kohal rippunud 
valmimisest alates. Selle eemaldamine ja 
hoiustamine isegi remondi ajaks olevat 
peaaegu võimatu. Eesriie kaalub umbes 
poolteist tonni (koos tagaküljele 
õmmeldud tulekindla kangaga isegi kuni 
kaks tonni). Taiese autor kulutas oma 
elust selle kunsttüki heaks vähemalt kolm 
aastat, vaieldes koguni Karl Vaino 
endaga. Kes on selle gobelääni autor? 

 
 

5) Küsime õilsat saksa hobusetõugu, mis aretati XIX sajandil Ida-Preisi provintsis tarpanist põlvneva 
kohaliku hobuse baasil ratsaväe- ja jahihobuseks. II maailmasõja järel jagunes tõug ida- ja 
läänepoolseks. Välimus: väike graatsiline, suurte silmadega pea, pikk kael, tugev ja nõtke selg, 
reljeefsed liigesed ning kõõlused, veatud jalad; kõrgus 160-170 cm, tavalisemad värvused on kõrb, 
raudjas, kastanraudjas ja kimmelpunane. Spetsialistide hinnangul on sel tõul küll võimas galopp, 
kuid päris õige hüppaja ta pole. Seda tõugu oli ka seni kuulsaim Eesti võistlushobune ja eliit-täkk. 
Mis tõug? 
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6) See linn asutati 1120. aastal hõbedakaevanduse juurde. Samal perioodil alustati ka linna tuntuima 
ehitusmälestise – 115 meetri pikkuse kellatorniga münsteri rajamist. See püsib tänini, olles üle 
elanud nii 1940. aasta Luftwaffe pommireidi kui ka 1944. aasta brittide hävitustöö. Tegu olevat oma 
maa kõige soojema ja päikesepaistelisema linnaga, mida hindavad ka ~200 000 püsiasukat. Väärikas 
ülikoolilinn aastast 1457, kus elasid, töötasid ja surid filosoofid Edmund Husserl ning Martin 
Heidegger. Linna on mitmel korral läbinud Tour de France ning linna jalgpalliklubi on hetkeseisuga 
riigi meistrivõistlustel 7. kohal. Mis linn?  

 
 

7) Ceratonia siliqua (pildil) on puu, mille seemneid 
vanasti vääriskivide kaalumisel kaaluvihtidena 
kasutati. Selle puu kreeka-, araabia- ja 
itaaliakeelsete nimede kaudu arenes lõpuks välja 
tänane rahvusvaheline vääriskivide ja pärlite 
mittesüsteemne massi mõõtühik – karaat. Meid aga 
huvitab hoopis, mis selle puu nimi eesti keeles on? 

 
 
 
 
 
 

 
8) See kõhetu 60-aastane daam lööb laineid igal moe-show´l, kuhu 

ta saabub. Ta on Ameerika Vogue’i peatoimetaja ja moemaailma 
kroonimata keisrinna. Alati ülišikilt riides, kaasas märkmik, 
päikeseprillid ja nutitelefon – kuid mitte kunagi käekotti. Suur 
tennisefänn, kes oma lemmikule Roger Federerile isiklikult 
stiilinõu annab. Bestsellerit „Saatan kannab Pradat” peetakse just 
selle kummalise, kapriisse, pika viha ja üüratu sissetulekuga 
ärinaise groteskse ning diktaatorliku juhtimisstiili paljastuseks. 
Mõni aeg tagasi jõudis vaatajateni ka tema elust ja tööst kõnelev 
dokumentaalfilm „Septembrinumber”. Kes? 

 
 
 

9) Mitmete edetabelite põhjal (nt Times ja Ameerika Filmiinstituut) on see film valitud aegade 
parimaks spordifilmiks ja muidugi ka teistesse kõigi aegade parimate filmide tabelitesse. Režissöör 
Martin Scorsese, peaosas Robert De Niro (võitis rolli eest Oscari ja Kuldgloobuse), valmimisaasta 
1980. „Robert de Niro parim rollisooritus ever. Boogie Nightsi lõpp oli raudselt siit filmist võetud. 
Editing samuti väga hea ja depictiti üldse väga hästi ühe sportlase eluteekonda. Üks parimatest 
spordifilmidest eales,” nagu ütleb anonüümne filmifriik ühes Eesti filmifoorumitest   Mis film? 

 
 

10) Kuuldavat lauljat on nähtud nii muusikalides kui ka Eurovisiooni laval. Kes laulab? 
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11) Eesti ja Läti majanduslik olukord pole mitte lootusetu. 
Abi võib olla pildil musitseerivast mehest! Esiteks – ta 
on abielus lätlanna Astrid Menksiga; teiseks – DNA 
analüüsi kohaselt on võimalik, et tema emapoolsed 
esivanemad on pärit ehk kusagilt Eestist; ja 
kolmandaks – selle investori, filantroobi ja ettevõtja 
varanduse suuruseks hinnatakse 50 miljardit $. Veel 
paar aastat tagasi peeti teda maailma rikkaimaks 
inimeseks, kuid ka praegu kuulub ta kolme kõige 
rahakama mehe sekka. Kes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) Kes on pildil? 
 
 

 
 

 
13) Sellele firmale panid 1938. aastal USA-s aluse Saksamaalt pagenud 

Paul ja Marie Lamfromid, firma praeguse juhtfiguuri, 82-aastase 
„kange mamma” mainega Gert Boyle´i vanemad. Paarikümne aastaga 
kasvas pisikesest perefirmast hiidkontsern. Praegune peakorter asub 
Oregonis. Vihjeks: vaadake saalis ringi! Poleks üllatav, kui firma 
logoga esemeid leidub ka siin! Nagu üks ettevõtte trükireklaame 
kinnitab: “Kus iganes tatt jäätub, seal oleme meie”. Mis firma? 

 
 
 

14) Peajumal Zeus on mütoloogiast tuntud kui agar välgunoole kasutaja. Välgu ja müristamise sai ta 
endale Uranose ja Gaia robustse olemisega poegadelt, tasuks nende viimaste maa sügavusest 
vabastamise eest. Neid poegi oli mitmeid, tuntumad neist olid Arges, Brontes ja Steropes. Meie aga 
küsime ühist nimetajat, mille all neid välgu kinkijaid nimetatakse? 
 

 
 

15) Isa (1924-2009) oli dirigent ja helilooja, kes sai tuntuks eeskätt filmimuusika autorina. Tehes 
koostööd režissöör David Leaniga, võitis ta koguni kolm Oscarit filmimuusika eest (Araabia 
Lawrence, Doktor Živago, Teekond Indiasse), rääkimata muudest tunnustustest. Poeg (s 1948) lööb 
laineid pisut moodsama muusika vallas, andes välja ühe eduka plaadi teise järel ja esinedes suure 
publiku ees kõikjal maailmas. Lisaks torkab ta silma uhkete tunnustustega, olles muuhulgas näiteks 
Pekingi konservatooriumi auliige (1981), Euroopa aasta muusik (1987), Gdanski linna aasta mees 
(2005) ja Moskva Mendelejevi ülikooli audoktor (2008). Mis on nende ühine perekonnanimi?   
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16) Euroajastut tervitav Eesti raha küsimus. Eesti münte valmistati lisaks Eestile veel 6 riigis. Viis neist 
on Euroopa riigid, üks aga mitte. Selles mitte-Euroopa riigis vermiti 1998. ja 2002. aasta 10-
sendised ning 1997. ja 1999. aasta 20-sendised. Tähelepanuväärselt jaguneb sentideks ka selle riigi 
enda alates 1961. aastast käibelolev rahvusvaluuta, mis vahetas välja tolle hetkeni kehtinud naela. 
Mis riik? 
 
 
 

17) Seda aastail 1920-1944 Tartu Ülikooli raamatukogu juhatajana tegutsenud meest (eluaastad 1890-
1969) võib üsna julgelt pidada Eesti raamatukogunduse rajajaks ja meie rahvusbibliograafiale 
alusepanijaks. Täna hoitakse mehe mälestust elus temanimeliste ettekandepäevade korraldamisega. 
Lisaks annavad Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing ja Tartu Ülikooli Raamatukogu üle aasta välja 
temanimelist auhinda parimate raamatuloo, raamatukogunduse või bibliograafia-alaste tööde 
autoritele. Kes? 
 
 
 

18) Pildil nähtav linnuke (Aythya ferina, tuntud ka 
kui rohupart) on meil enamasti Lõuna-Eestis ja 
Lääne-Eesti saartel hajusalt leviv rändlind. 
Isaslinnu pea ja kael on punapruunid, kuid seda 
vaid pesitsusajal. Pesitsevaid paare on Eestis 
hinnanguliselt umbes 1000, läbirändajaid võib 
olla aga enam kui 50 000. Linnud on peamiselt 
taimetoitlased. Küsitava linnu liha on küll 
maitsev, kuid jahilinnuna pole see eriti arvestatav 
– jahimeeste seltsi andmetel kütiti näiteks 
tunamullu vaid 8 selle liigi isendit. Mis lind? 
 
 
 

19) Muidugi me teame, et ‘kontseptsioon’ tähendab käsitlust või vaadete süsteemi. Kuid füsioloogilises 
mõttes on sel sõnal ka teine tähendus. Tuleb välja, et ilma kontseptsioonita ei saaks meist keegi 
olemas olla. Mida siis tähendab kontseptsioon füsioloogiliselt vaadatuna? 
 
 
 

20) Kes on need kaks kaunitari? Kui tunnete neist ühe ära, siis on lihtne ka teist mõelda. Punktide 
saamiseks pange kirja  
nende perekonnanimed. 
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21) Küsitav soomlane on kirjutanud-kujundanud üle 40 sooja õhustiku ja rõõmsate värvipiltidega 
lasteraamatu. Rahvusvaheliselt tuntuimad on tema jõuluvana-lood (neli neist on tõlgitud ka eesti 
keelde). Mainida tasub ka uusversioone Soome klassikast („Seitse venda“, „Kalevala“), kus 
tegelasteks on inimlikustatud koerad. Sama perenime kandva Soome luuletaja ja lastekirjanikuga 
(eesti keeles ilmunud „Siil ja kuu“ ning „Kolks-puu ja käbipoiss“), küsitaval sugulus teadaolevalt 
puudub. Sama perenimi on tuntud ka Eesti kirjanduses, leiame selle nii Bernhard Kangro auhinna 
kui ka ulmekirjandusauhinna „Stalker“ laureaatide nimistus. Kes on see edukas jõuluvana kuvandi 
arendaja, Soome lastekirjanik? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22)  See 1950. aastal sündinud Hollywoodi lavastaja ja näitleja on 

teinud ülesastumisi paljudes filmides – „Täname 
suitsetamast“, „Halastamatu“, „Metsikud tsiklivennad“, 
„Magnoolia“, „Pidur“, „Siseimpeerium“, „Sahara“, „Boogie 
Nights“, „Ta oli tasane mees“ jt, kuid seni ainsa Oscari 
nominatsiooni pälvis 1996. aastal Jerry Lundegaardi 
kehastamise eest filmis „Fargo“. Eraelus on abielus ühega 
meeleheitel koduperenaistest. Kes on see mees? 

 
 
 

23) Küsime Hiina Vabariigi juhtivat, mõjukaimat ja vanimat parteid. Eelkäijate kaudu koguni 19. 
sajandisse ulatuvate juurtega partei oli juhtiv võim Hiinas kuni 1949. aastani, sellest ajast alates 
taganeti aga Taivanile, kus partei peakorter asub tänini. Üle miljoni liikme ühendava partei olulisim 
kaugem poliitiline eesmärk on Hiina taasühinemine Hiina Vabariigi mõju taastamise teel kogu 
Hiinas. Tõsi, täna on pingelõdvenduse saavutamiseks mindud oma nõudmistes teatavatele 
taganemistele ja lepitud hetke status quo’ga Taivanil. Mis partei? 
 
 
 

24) Küsime perioodilisussüsteemis järjenumbrit 45 kandvat metalli. See on sinakasvalge, alumiiniumit 
meenutav, kõva, habras ja raskesti sulav, kuid suure valguspeegeldusega. Tegu on väga hinnatud 
kattemetalliga juveelitööstuses, millega olevat kaetud näiteks ka Suurbritannia kuninganna Elizabeth 
II kroonijuveelid. Oma turuhinnalt on tegemist kõige kallima väärismetalliga. Mis metall? 
 
 
 

25) Kuulete UEFA Meistrite Liiga telehümni aluseks olevat heliteost, mis on komponeeritud 1727. 
aastal ühe Euroopa kuninga kroonimistseremooniaks. Tollest ajast alates on see heliteos olnud 
kõikide selle riigi monarhide kroonimistseremoonia osaks. Me ei küsi ei seda riiki ega ka mitte teose 
nime. Küsime lihtsalt, kes on helilooja? 
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26) See Venemaal Valdai kõrgustikul asuv järv (õigemini järvede süsteem, 260 km²) jääb Tveri ja 
Novgorodi oblastite piirile. Puhtaveelises järves on ligi 160 saart, mis pakuvad huvi nii ajalooliselt 
kui ka turismiatraktsioonina (seal armastavad oma üritusi korraldada nt ka Vene “meie omad”). 
Stolobnõi saarel asub järves 16. sajandil rajatud Vaga Nili klooster (vt foto), kus olevat nõukogude 
ajal olnud sõjavangilaager. Ingliskeelne Wikipedia nimetab seda järve aga koguni hellitavalt 
“Euroopa Baikaliks”. Suurim järveäärne linn on Ostaškov. Mis järv? 
 
 
 

27) Kui ta 2007. aasta jaanuaris suri, nimetas president Ilves teda oma järelehüüdes “suureks väikeseks 
naiseks”. Põhjuseid selleks oli mitmeid, enim ehk aga napilt neli kuud varem toimunu. Olukorras, 
kus presidendivalimised olid Riigikogus muudetud farsiks, palus küsitav valitsuse nõunikuna 
eelnõusid üle andes sõna isiklikuks avalduseks. Varasem Eesti Kongressi, Eesti Vabariigi 
Ülemnõukogu ja Põhiseaduse Assamblee liige esines kui “20. augusti klubi” liige. Oma 
pöördumises taunis ta erakondlike huvide eelistamist riigi huvidele ning kutsus Riigikogu liikmeid 
tunnetama oma vastutust rahva ees. Kes? 
 
 

28) 2010. aasta märtsis jahmatas kõiki maailma 
kergejõustikusõpru üks 1988. aastal sündinud 
nooruk, ületades 17 aastat vastu pidanud 
sisemaailmarekordi. Noormehe senisest karjäärist 
võiks siinkohal mainida vaid, et 2008. aasta 
olümpiale ta ei pääsenud ning ülemöödunud aastal 
Berliinis toimunud MM-võistlustel (kus juuresolev 
foto on tehtud) jäi ta suisa teise kümnesse. Kes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29) Küsime neegrirahvast Lääne-Aafrikas, kes rajas Nigeri jõe ja Tšaadi järve vahele jäävale alale VIII-
X sajandil mitmeid linnriike (Kano, Rano, Daura, Katsina jt). XIV sajandil sattusid nad islami mõju 
alla ning alistusid paarisaja aasta eest fulbede Sokoto sultanaadile. Nende suure arvukuse tõttu on ka 
nende kõneldav keel üks olulisemaid suhtluskeeli Põhja-Nigeeria ja Lõuna-Nigeri alal. Lipp, mille 
alla nad koonduvad, on viietriibuline. Mis rahvas? 
 
 

30) See hüaadide täheparve kuuluv oranž hiidtäht on Sõnni tähtkuju heledaim täht. Tema absoluutne 
heledus on 150 korda suurem kui Päikesel, seetõttu on ta üldse üks heledamaid tähti öises taevas. 
Tema nimetus tuleneb araabia keelest. Mis täht? 
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31) See heitlehiste põõsaste ja puude perekond sai ilmselt 

nimetuse mehe järgi, kes tõi esimesed taimed 1620. 
aastal Ameerikast Euroopasse. Perekonda kuulub 20 liiki 
ning nad on astlataoliste abilehtedega ja paaritusulgjate 
liitlehtedega. Õied on valged, roosad kuni purpurjad ning 
asuvad püstistes kuni rippuvates kobarates. Vili 
on kahest küljest avanev paljude seemnetega lame kaun. 
Nad on suhteliselt kiire kasvuga ning taluvad hästi 
kuivust. Pildil on kuni 25 m kõrgune asuurse ümara 
võraga puu, mis talub hästi linnatingimusi, kärpimist, 
põuda ja tuld. Taime osad on inimesele mürgised. Sordid 
on nt Aurea, Bessoniana, Frisia. Mis taim? 
 
 
 
 

32) Tema 1998. aasta iroonilist ja avarapilgulist kogu "Vabariigi laulud" tunnustati Eesti Kultuurkapitali 
luulepreemiaga. Ta on tunnistanud, et Hans H. Luik võttis ta „ühel pohmellihommikul lehte tegema 
ning luule pidi end elu ees koomale võtma”. Kirjanduslikuks tegevuseks siiski aega ja tahtmist jagus 
ning oma 50. juubeli aastal pälvis ta Eesti Kultuurkapitali proosapreemia (2009). Enne jõuti 
võiduteosele ette heita, et see esseistlik päevik ei sobi proosapreemiale kandideerima, tagantjärgi aga 
nuriseti, justkui kipuks autor raamatuga elule punkti panema. Täna teame, et nii oligi – see mees on 
meie seast jäädavalt lahkunud. Juba aastaid varem Mati Undi mälestustekogu („Undi-jutud”) 
kirjutades oli ta mõttes palunud, et saaks selle enne surma ometi valmis ja töö kaotsi ei läheks. Kes? 
 
 
 

33) Näete fotot Martin Lutheri portreest, mille autoriks on Lutheri 
kunstnikust sõber (1472-1553). Kes? Olge vastamisel täpsed! 
 
 
 

34) II ilmasõja ABC. 6. juuli 1944 on maailma 
ajalukku läinud D-Day nime all, kui Prantsusmaa 
rannikule maandati tuhandeid liitlaste 
langevarjureid ning algas Normandia dessant. 
Edu võtme-eelduseks oli üllatusmoment. Ja 
üllatus-üllatus, küsimegi, mis koodnimetust 
kandis mainitud operatsioon? 
 
 
 
 

35) See tänaseni tegutsev Leningradist pärit ansambel loodi 1972. aastal. Aastaid asjatati 
“mitteametlikult”, mängides peamiselt oma lõbuks ja väikeste seltskondade ees. Suurele lavale 
pääseti alles 1980. aasta Tbilisi rokifestivalil. Nende lavaesinemine Tbilisis mõjus omas ajas 
mässumeelsena – käiku läksid mikrofonijalad, laval pikali viskamised, imiteeriti pillidest tulistamist 
jne. Skandaal paisus nii suureks, et bändi liider visati isegi komsomolist välja! Esimene ametlik plaat 
ilmus alles 1987, tänaseks on neid muidugi ilmunud juba kümneid, nii kodumaal kui ka raja taga. 
Legendide seni viimane album   ilmus mullu. Mis ansambel? 
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36) Keskaja arhitektuuris tähendab see portaali keskpiilarit, mis toetab sillust ja selle peal asuvat 
tümpanoni ning on tavaliselt skulptureeritud. Uuemal ajal kiputakse selle nime all rohkem mõistma 
üht suuremat sorti, juurtega Prantsusmaalt pärinevat mööblieset, mida hästi varustatud kodudest 
leida võib. Mis termin? 
 
 
 

37) Piltidel on kaks Eesti rekordi 
omanikku. Kui teate ühte, siis 
pole raske välja mõelda ka teist. 
Kes? Vastuseks kirjutage meile 
mõlema ees- ja perekonnanimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

38) Pildil olev poliitbroiler kogus kohalikel valimistel 1999. aastal 
kolm häält, 2005. aastal kaks häält ning pälvis 2007. aastal 
Reformierakonna teenetemärgi Kuldne orav. Möödunud aasta 
lõpul paistis ta silma ka sellega, et reageeris üsna valuliselt 
teleseriaalile „Riigimehed“ ning palus riigikogu noorematelt 
liikmetelt kaitset noorpoliitikute mõnitamise vastu. Kes? 

 
 

 
39) 1729. aastal andis Prantsuse matemaatik ja 

astronoom Pierre Bouguer algtõuke valguse 
mõõtmisele, ehitades esimese fotomeetri ja 
võttes kasutusele esimese valgustugevuse 
ühiku, standard... Mille? Mis oli tema jaoks 
valgustugevuse etalon? 
 
 
 
 

40) See vapp kuulub Prantsusmaa departemangu õigustes ühendusele India ookeanis. Alates käesoleva 
aasta märtsist saab sellest aga Prantsusmaa 101. departemang ning tükike Euroopa Liidust. Varem 
ka Mahoré nime kandnud ala kuulub geograafiliselt küll Komooride koosseisu, ent 1970. aastatel 
läbi viidud referendumitega otsustati jääda Prantsusmaa alluvusse. Halduskeskuseks on Mamoudzou 
ja elanikke on paarsada tuhat. Kes veel lisavihjeid vajab, siis võib mõelda ühele kunagisele 
tennisistile (ATP edetabeli nr 7 ja olümpiahõbe 1988). Mis nimi? 
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1. Otto Strandman         DL 
2. Multicar          PNB 
3. Juhan Mettis, Eveli Saue        KV 
4. Enn Põldroos          RM 
5. Trakeeni hobusetõug         RM 

 
6. Freiburg          RM 
7. Jaanileivapuu ehk jaanikaunapuu       DL 
8. Anne Wintour          RM 
9. Raging Bull (Raevunud härg)       KV 
10. Lauris Reiniks         KV 

 
11. Warren Buffett         RM 
12. Lukáš Bauer          RM 
13. Columbia          RM 
14. Kükloobid          DL 
15. Jarre (isa Maurice ja poeg Jean-Michel)      KV 

 
16. LAV           DL 
17. Friedrich Puksoo         KV 
18. Punapea-vart          PNB 
19. Viljastumine, eostumine        DL 
20. Pille Minev ja Triin Tulev        PNB 

 
21. Mauri Kunnas          PNB 
22. William H. Macy         RM 
23. Kuomintang          KV 
24. Roodium          DL 
25. Georg Friedrich Händel (heliteos - Zadok the Priest, riik – Suurbritannia)  DL 

 
26. Seliger           KV 
27. Ülle Aaskivi          PNB 
28. Ashton Eaton          RM 
29. Hausad          RM 
30. Aldebaran          DL 

 
31. Robiinia ehk valge akaatsia        RM 
32. Kalev Kesküla         RM 
33. Lucas Cranach vanem        DL 
34. Overlord          RM 
35. Akvarium          KV 

 
36. Trümoo          KV 
37. Lembi Vaher, Lembit Vaher (rekordialadeks teivashüpe ja automudelism) RM 
38. Kalev Kallemets         RM 
39. Küünal          KV 
40. Mayotte          RM 

 
 

Küsimusi koostasid Daimar Lell (DL), Kalle Voolaid (KV), Priit Naruskberg (PNB) ja Rait Männik (RM) 
 
        Prooton tänab!  


