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Estica 
 
1. Millist Põhja-Eesti saartel leiduvat maavara kasutati 1906. aastal esimest korda 
maailmas Keri tuletorni valguse tekitamiseks? 
 
 
 
2. Jaanuaris 2011 ostis Estonian Air kaks uut Bombardier CRJ lennukit. Mis anti neile 
nimeks? 

 
 
3. 21. septembril 1991 sai Rein Orustest Eesti viimane inimene, kes... Lõpeta lause. 
 
 
4. Herman Rägastik oli Keilast pärit meremees, kes õppis 20. sajandi alguses Saksamaal 
ülikoolis elektrotehnikat. Pärast seda sai ta Briti kodakondsuse ja töötas Inglise laevadel 
insenerina. Aprillis 1912 elas ta üle sündmuse, mis jättis sügava jälje tema mällu ja viis 
tema nime ka Eesti ajakirjandusse. Mis see oli? 
 
 
5. Küsitav helitehnikat valmistav firma on 1935. aastal Tallinnas asutatud OÜ raadio-
elektroonikatehas RET-i järeltulija. 1959. aastal avati filiaal Jõhvis, kus tegutsetakse 
tänaseni. 1992. aastani valmistati tehnikat Estonia kaubamärgi all, siis asendati see siiani 
kasutatava kaubamärgiga. Toodangut eksporditakse ka Eestist väljapoole. Mis firma?  
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Loodus 
 
6. Ülemsugukond Ixodida esindajad (Eestis on ohtlikemad Ixodes ricinus ja Ixodes 
persulcatus) on lülijalgsed kes levitavad selliseid haigusi nagu tulareemia ja erlihhioos. 
Neist viimasesse on võimalik nakatuda ka Eestis, aga kohalikus meedias on rohkem 
kõlapinda leidnud kaks teist haigust, mida selle ülemsugukonna teatud esindajad 
levitavad.  Kes on need loomakesed? 
 
7. Kes ta on? Ta on sündinud 8. mail 1926. aastal Londonis Inglismaal ning ta on tuntud 
eelkõige kui loodussaadete juht BBC-s. Ta on olnud üle 50 aasta mitmete loodussarjade 
saatejuhiks (nt üheksaosalises BBC Life dokumentaalsarjas). Peale selle on ta olnud agar 
looduse populariseerija. Ta on olnud ka BBC programmidirektor 1960.-1970. aastatel. 
2006. aastal võitis ta ajakirja Reader's Digest arvamusküsitlusel 4600 inimese seas 
Suurbritannia kõige usaldusväärsema isiku tiitli. 2010. aasta seisuga on tal 29 aukraadi 
Briti ülikoolidelt, mis on rohkem kui ühelgi teisel inimesel. Aastast 1985 on tal ka 
rüütliseisus. 
 
8. Teine maailmasõda oli aeg, kus suur vigastatute ja ohvrite arv nõudis lisaks 
tõhusamale sõjatehnikale ka uusi ja tõhusamaid esmaabivõtteid. Eesmärgiga haavatuid 
sõdureid kriisiolukorras hüdreerida, võeti ühe uue võttena appi puu, mille noortest 
töötlemata viljadest saadud vedelik toimib kokkupuutel vereplasmaga kui füsioloogiline 
lahus. Lisaks sellele on vedelik peaaegu rasvavaba ja sisaldab rohkelt toitaineid. Mis 
puuga on tegu? 
 
9. See taim kuulub sarikaliste sugukonda ehk on sugulane putkedega. Elukohaks on tal 
kuivad niidud, hõredad metsad ning eelistab ta lubjarikast pinnast. Vanarahvas teadis 
seda taime ingveri nimetuse all, sest apteekrid, kes seda ravimiks korjasid, märkasid selle 
juure sarnasust ingverijuurele. Tänapäeval ei kasutata enam teda ravimtaimena, kuigi 
tema võsu sobib ka inimese toidulauale mitmete roogade sees. Taime nimi meenutab ühe 
teatud (eestlastele vananenud, noortele seostub kõige enam arvatavasti nõukogude ajaga, 
kuigi iseenesest on see pärit 16. sajandist) tähtpäeva nimetust. Mis taim? 
 
10. Lagomorfide seltsi (eesti keeles leidub ka tuntum nimi nende jaoks) kuuluvad väga 
tuntud imetajad. Eestis on nende seast esindatud kaks liiki. Mis loomad need on? Pildil 
on 3..5 mln aastat tagasi välja surnud liik sellest seltsist, kusjuures ta oli olnud mõõdult 
suurimate isenditega liik selles seltsis. 
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Meelelahutus 
 
11. Kes on hetkel YouTube’is kõige subscribe’itum kasutaja? 
 
 
12. Telesarja Stargate SG-1 peaosa mängiv Richard Dean Anderson on võib-olla veel 
enam tuntud varasema, aastail 1985–1992 vändatud sarja tõttu, kus ta mängib salaagenti. 
Eestis on seda sarja näidanud Kanal 2. Mis sari? 
 
 
13. Hatsune Miku on 16-aastane siniste juustega jaapani J-pop artist. Ta on ainus 
omalaadne artist, kelle singel on olnud erinevate riikide hititabelites esikohal, lisaks on ta 
andnud ka kontserte. Mis teeb ta eriliseks? Vihjeks võib öelda, et tema nimi tähendab 
kaudselt tõlgituna „esimene tulevikuhääl“. 
 
 
14. James Cameroni tipptehnoloogilises meistriteoses "Avatar" valmistati pärismaalaste 
(Na'vide) ja inimeste DNA liitmisel avatarid ehk pärismaalaste kehad, ometi leidus neil 
võrdluses pärismaalastega väliseid erinevusi. Nimetage neist üks. 
 
 
15.  Millisest arvutimängust räägib Eric Fullertoni laul "In Search of Diamonds", mida 
kuulete? 
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Ajalugu ja religioon 
 
16. Mis on pildil oleva mehe pärisnimi?  
 
 
17. Sellesse Teise maailmasõja eliitväkke kuulus 
paljude rahvaste esindajaid. Armee 38 diviisist 7 
olid mehitatud ungarlastega, 2 lätlastega, 2 
horvaatidega, 2 valgevenelastega, 2 
hollandlastega, 1 venelastega, 1 prantslastega, 1 
Albaania moslemitega; arvukaim rahvus 
moodustas umbes kolmandiku selle armee 
isikkoosseisust. Millest on jutt? 
 
 
18. Millisest tuntud talispordikeskusest on 
leitud Euroopa vanima tulirelva jäänused, mis 
pärinevad hiljemalt 1396. aastast? 
 
 
19. Ta oli vanarooma mütoloogias väravate, uste, alguste, lõppude ja ukseavade jumal. 
Tavaliselt kujutati teda kahe vastassuunas vaatava näoga, kohati esines ta ka nelja näoga. 
Ta oli muutuste ja üleminekute jumal, kes sümboliseeris näiteks üleminekut minevikust 
tulevikku, ühest seisundist teise või ühelt nägemuselt teisele. Kahe näoga jumala üks 
nägu vaatas minevikku, teine tulevikku. Kui Romulus koos kaaslastega röövis 
sabiinitarid, pani ta purskama kuumaveeallika ning röövijad põgenesid. Selle auks hoiti 
sõja ajal tema templite uksi lahti, et ta saaks kergesti sekkuda. Rahu ajal olid uksed ja 
väravad kinni. Tema järgi on nime saanud üks kalendrikuu. Mis jumal? 
 
20.  Keda arvatakse selles kohas olevat sündinud? 
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Teadus ja tehnoloogia 
 
21. See USA firma asutati 1802. aasta juulis keemik Eleuthère Irénée ... poolt 
püssirohutehasena. Ta nägi, et Ameerika püssirohutööstus oli Euroopa omast maha 
jäänud, ning nägi selles turunišši. 19. sajandi keskpaigaks oli firma Ameerika 
Ühendriikide sõjaväe suurim püssirohuga varustaja. 20. sajandi alguses alustas firma 
laienemist ning 1920-ndatel keskenduti materjaliteadusele, mille tulemusena leiutati palju 
uusi polümeere, nagu näiteks neopreen, nailon, teflon, kevlar, Nomex, Lycra jpt. Samuti 
oldi freooni ja hiljem ka keskkonnasõbralikumate jahutussegude leiutajaks. Mis firma? 
 
 
22. See tänapäeval ülituntud sportautode tootja alustas oma toodangut traktorite 
tootmisega, millega firma saavutas ka suurt edu, kuid omaniku soov võistelda muidu talle 
väga meeldivate, ent lärmakate ja robustsete Ferraridega, viis firma üle sportautode 
tootmisele. Kuigi 1960’ndatel sai tootmine väga hea alguse, tabas firmat 1970’ndate 
keskpaigas kriis ning läks pankroti, käis mitme omaniku vahet (näiteks Chrysler 
Corporation) ja osteti 1998 aastal Audi poolt. Audi on suutnud taastada automargi endise 
hiilguse ning tänapäeval on see sama kõrgelt hinnatud kui mistahes teine sportauto. Mis 
automargiga on tegemist? 
 
 
23. Mis teeb tuntuks selle künka California osariigis? 

 
 
 
24. Küsitav on meie Galaktika (Linnutee) naabergalaktika, 2,9 miljoni valgusaasta ehk 
920 kiloparseki kaugusel asuv spiraalgalaktika tähistusega M31 või NGC 224. Eestis on 
see vaadeldav aasta ringi. Paremad õhtused vaatlusajad on sügisel ja talvel. Palja silmaga 
on see nähtav vaevumärgatava udulaiguna. Mis galaktika? 
 
25. Mis nime kandis ajaloo esimene aatompommikatsetus? See viidi läbi 16. juulil 
1945. aastal USAs New Mexico osariigis White Sands'i katsepolügoonil. Filmisõpradele 
peaks see sõna tuttav ette tulema, samuti on selle sõna tähendus üks kristluse alustaladest 
(inglise keeles). 
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Poliitika ja tänapäev 
 
26. Džohhar Dudajev oli aastail 1991–1996 oma riigi esimene president. Tema varasemas 
kodulinnas Tartus on Barclay hotelli seinal talle pühendatud mälestustahvel, Riias on 
tema auks nimetatud tänav ja Vilniuses väljak. Dudajevile sai saatuslikuks 
mobiiltelefonikõne, mille asukoht tuvastati satelliidi abil ja kuhu vaenulik riik suunas 
raketirünnaku. Mis riigi president ta oli? 

 
 
27.  Samson Option on Iisraeli sõjaline strateegia, mis käivitatakse juhul, kui riigi liidrite 
arvates ohustab miski nii tugevalt Iisraeli julgeolekut, et konventsionaalse sõjapidamise 
vahenditest riigi kaitseks enam ei piisa. Milles see seisneb? 
 
28. See on üks USA ja võib-olla kogu maailma mõjuvõimsamaid perekondi. Neile kuulub 
suur osa USA Föderaalreservist ja naftafirma Exxon. Vanim praegu elav pereliige, 1915. 
aastal sündinud David on tuntud globalist, Bilderbergi grupi liige ja Trilateraalse 
Komisjoni asutaja. Üks noorema põlvkonna pereliikmeid, Nicholas, on propageerinud 
inimeste massilist kiibistamist. Loendamatud vandenõuteooriad väidavad, et sellel 
perekonnal on suur osa Uue Maailmakorra – kõikekontrolliva maailmavalitsuse – 
loomise katsetel. Vastuseks neile teooriatele kirjutas David oma 2002. aastal ilmunud 
mälestustes: „Mõned usuvad, et me oleme osa vandenõust, mis töötab vastu Ameerika 
Ühendriikide huvidele ja et me oleme konspiratiivsetes sidemetes teiste isikutega üle 
maailma, et luua tervet maailma hõlmav poliitiline ja majanduslik ruum – üks maailm – 
üks riik. Kui see on süüdistus, siis tunnistan end süüdi ja olen selle üle uhke.“ Mis 
perekond? 
  
29. Ilmselt kõik meist teavad Saksamaa liidukantsler Angela Merkelit, ometi on 
Saksamaal ka president, kes täidab Eesti Vabariigi presidendiga sarnaseid ülesandeid. Ta 
kirjutab alla seadustele kuulutab välja valimisi ning kinnitab valitsuse ametisse. Kes on 
Saksamaa Liiduvabariigi president alates 2010. aastast? 
 
30. Teatavasti ei ole Eestis 1992. aasta põhiseaduse järgi rahval võimalust ise presidenti 
valida. 2001. aastal hääletati aga Riigikogus maha eelnõu, mis oleks selle vastuvõtmise 
korral kehtestanud presidendi otsevalimised. Kes selle eelnõu esitas? Küsitakse 
konkreetset isikut.
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Sport 
 
31. Mis on sumomaailma kõrgeim tiitel? 
 
32. Äsja lõppenud kergejõustiku maailmameistrivõistlustel, mis toimusid tänavu Daegus, 
pääses üheksast osalenud Eesti sportlasest finaalvõistlusele 6. Neist 3 olid - Grit Šadeiko 
seitsmevõistluses ja Allar Raja ning Mikk Pahapill kümnevõistluses, kuid kes olid 3 
ülejäänud lõppvõistlusele pääsenud Eesti kergejõustiklast? 
 
 
33. Esimese ja seni ainukese eestlasena on kolm suurt tuuri rattamaailmas (Tour de 
France, Giro d'Italia ja Vuelta a España) lõpetanud vaid Jaanus Kumm, kuid seda kõike 
Norra lipu all võisteldes. Esimese sportlasena Eesti Vabariigi eest võisteldes lõpetas aga 
1997 Tour de France'i, ehk ühe kolmest suurtuurist, Tartus sündinud rattur, kes kahjuks 
hukkus 2003. aastal, kui talle treeningu ajal sõitis otsa purjus autojuht. Peale Jaanus 
Kuuma ning küsitava ratturi on ühe kolmest suurest tuurist lõpetanud veel vaid 3 eestlast. 
Kes oli esimene Eesti Vabariigi esindaja, kes lõpetas Tour de France'i?  
 
 
34. Mis mängu on kujutatud 
pildil? See pallimäng leiutati 
1902. aastal Hollandis ning 
tänapäeval harrastab seda ligi 
100 000 inimest ainuüksi 
Hollandis. MM'i on peetud sel 
alal alates 1978. aastast 8 korda 
ning 7 korda on need võitnud 
Holland ning ühe korra Belgia. 
Sel aastal toimuvad 9ndad 
maailmameistrivõistlused 
Hiinas. Spordiala eripäraks on, 
et korraga on mõlemal 
võistkonnal platsil neli naist ja 
neli meest. 
 
 
35. See korvpalliklubi rajati 1964. aastal Statyba Vilnius nime all. 1997. aastal ostis klubi 
üks Leedu päevaleht ning klubi nimetati selle ajalehe järgi. Esimene suurem saavutus ka 
tänapäeval kasutusel oleva nime all tuli 2000. aastal, mil suudeti lõpetada Kaunase 
Zalgirise 1994-1999 kestnud võitude seeria. Suurimad nimed kes klubist välja kasvanud 
on: Sarunas Jasikevicius, Arvydas Macijauskas, Ramunas Siskauskas ja Robertas 
Javtokas. Mis korvpalliklubiga on tegemist? 
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Geograafia 
 
36. Petroskoi, Budapest, Sõktõvkar, Joškar-Ola, Saransk, Helsingi, Iževsk, Narjan-Mar, 
Hantõ-Mansiisk, Kudõmkar, Tallinn. Mis ühendab neid linnu? 
 
 
37. Mis planeedilt on pärit kassahitist Transformerid tuntud decepticonid ja 
autobotid? Vihjena võib öelda, et selle sõna tüvi pärineb kreeka keelest ja tähendab 
juhtijat, pilooti. Tänapäeval leiab see enamasti kasutust eesliitena ja näitab seotust 
kõrgtehnoloogiaga. 
 
 
38. See riik asub Lääne-Aafrikas, tema naabriteks on Sierra Leone, Guinea ja 
Elevandiluurannik. 1820-ndatel hakati piirkonda koloniseerima Ameerikas vabastatud 
orjadega uskudes, et neil on seal suuremad vabadused ja õigused. 26. juulil 1847 
kuulutati välja vabariik. Pealinn nimetati USA viienda presidendi James Monroe järgi, 
kes oli koloniseerimise üks prominentsemaid toetajaid. Orjade järeltulijad hoidsid võimu 
pikka aega enda käes, põliselanikud said hääleõiguse alles 1960ndatel. Aastal 1980 
toimunud riigipöördega haarasid võimu põliselanikud. Riigis oli aastatel 1989-1996 ja 
1999-2003 kodusõda. 8. novembril 2005 toimunud presidendivalimistel valiti 
presidendiks Ellen Johnson-Sirleaf, kellest sai esimene Aafrika naine, kes on valitud 
presidendiks. Tegemist on maailma ühe vaeseima riigiga, kuid mugavuslipumaana on 
riigil Panama järel suuruselt teine laevaregister maailmas- 3500 alust, mis moodustab 
11% maailma kaubalaevadest. Mis riik? 
 
 
39.  Eesti lipp on oma värvide poolest peaaegu ainulaadne maailmas, samad värvid on 
veel vaid ühe Aafrikas asuva riigi lipul, kuid teises järjekorras. Riigil puudub väljapääs 
merele ning maismaapiir on tal lõunas ja kagus Lõuna-Aafrika Vabariigiga, põhjas ja 
läänes Namiibiaga ning kirdes Zimbabwega. Põhjakirdes on väga väike (umbes 2 km) 
täpsustamata piirilõik Sambiaga.Majandus, kus domineerib mäetööstus, on tihedalt 
seotud Lõuna-Aafrika Vabariigiga. Turism on kiiresti kasvav majandusharu. Mis riigil? 
 
40.  See Venemaa põhjapoolseim linn on ühtlasi maailma põhjapoolseim üle 100 000 
elanikuga asula. Seal asub ka maailma põhjapoolseim mošee. Linna lähedal on maailma 
suurim niklimaardla, kuhu 1930ndatel rajati üks tuntumaid GULAGi sunnitöölaagreid, 
kust käis läbi ka palju eestlasi. Kaevanduse tõttu on tegu ühega kümnest maailma 
saastatuimast linnast. Alates 2001. aastast on linn välismaalastele suletud, sest lähedal 
asuvad Vene tuumarakettide baasid. Mis on linna nimi? 
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Kultuur 
 
41. See vene kirjanik sündis aastal 1905, kuid kolis perega Oktoobrirevolutsiooni ajal 
USAsse. Seal hakkas ta kirjanikuks, saavutades laiema kuulsuse romaanidega „Atlas 
shrugged“ ja „The fountainhead“. Nendes raamatutes seletas ta lahti ka enda poolt välja 
töötatud filosoofia - objektivismi, mis on praeguseks sünnitanud muuseas ka poliitilise 
partei. Tema filosoofia põhjal tehti aastal 2007 videomäng „Bioshock“, mis sai 
väljalaskeaastal palju auhindu. Mis kirjanik? 
 
42. Millisest teosest pärinevad kuulsad mereröövlilaulu sõnad „Fifteen men on the dead 
man’s chest, yo-ho-ho and a bottle of rum!“? 
 
43. R. Tiisel sündis 1913. aastal Riisiperes ning suri 1949. aastal Tallinnas. Ilmselt kõik 
meist teavad mitmeid tema kirjutatud laule. Juba lapseeas huvitus ta muusikast: mängis 
klaverit, akordionit, trumme ja kitarri. Esimese trükitud laulu avaldas Tiisel 1933  
G. Dieseli varjunime all väljaandes «Modern Lööklaulud». Lauluks oli "Blond 
Aleksandra". Kokku on ta loonud ligi sada laulu. Suure osa oma loomingust kirjutas ta 
loodus-, tunnete- ja ühiskonnateemadel.Tema loometööd on kasutatud mitmete teiste 
eesti heliloojate töödes, samuti mitmetes eesti filmides. 1937. aastal muutis ta oma nime 
ning on tänapäeval tuntud just eeskätt selle nime kaudu. Tema elust on tehtud ka 
autobiograafiline film "Need vanad armastuskirjad". Mis nime all on R. Tiisel tuntud 
tänasel päeval? 
 
44.  Autor ja pealkiri? 

 
 
 
45. Kuidas nimetatakse seda tooli? 
Selle disainis Mies van der Rohe 1929. 
aasta maailmanäituse Saksa paviljoni 
jaoks ning see on saanud üheks 
modernismi ikooniks. 
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Psühhoaktiivsed ained 
 
46.  Mis esemed on pildil?  
 
47. Selle aine sünteesis esmakordselt 1938. 
aastal Šveitsi keemik Albert Hofmann, kes otsis 
hingamis- ja vereringeelundkonna stimulanti, 
millel poleks kõrvaltoimeid. Tollal jättis 
Hofmann selle kõrvale, kuid 5 aastat hiljem 
ainega juhuslikult kokku puutudes avastas selle 
psühhedeelilised omadused. 1950.–60. aastatel 
kasutati ainet psühhoteraapia abivahendina, 
samuti uuriti aine kasutamist „tõeseerumina" (CIA projekt MKULTRA). Aine 
populaarsuse tippaeg oli hipiajastul, see keelustati Ameerika Ühendriikides 1966. aastal, 
selle järel ka mujal maailmas. Mis aine? 
 
48. Psilocybe semilanceata on hallutsinogeenne 
seeneliik, mille kasvatamine on Eestis keelatud, 
kuid ometi leidub seda mahajäetud karjamaadel ja 
märgadel niitudel, näiteks Tallinna lähedal 
Muugal. Seent on võimalik Eestis korjata augustist 
septembri alguseni. Mis on seene eestikeelne 
nimi? 
 
 
49. Selle aine avastas esimest korda sakslane 
Friedrich Sertürner aastal 1804. Ühtlasi oli see ka esimene taimedest isoleeritud alkaloid. 
Ainet kasutati esialgu alkoholismi raviks, kuid üsna pea avastati, et see tekitas rohkem 
sõltuvust kui alkohol ise. Aastal 2003 avastati ka, et ainet leidub vähesel määral ka 
inimese kehas. Tänapäeval kasutatakse seda meditsiinis peamiselt valuvaigistina. Mis 
ainega on tegu ning millisest taimest seda saadakse? 
 
50.  Seda peetakse maailma kõge 
hinnalisemaks kohvisordiks. See pärineb 
Indoneesiast ning valmistatakse peamiselt 
Sumatra, Java, Bali ja Sulawesi saarel. 
Eripäraseks ja hinnaliseks teeb kohvioad 
nende saamise viis. Ühte kindlat liiki 
metsikud kaslased söövad kohvimarjad ära 
ja nende seedekulglas toimuvad ubadega 
mitmesugused protsessid. Seejärel otsivad 
kohalikud väljaheited üles, pesevad sealt oad 
välja, kuivatavad ja röstivad neid kergelt. 
Kuidas nimetatakse seda kohvisorti?  
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Küsimuste koostajad: Ruuben Saal (RS), Reinhold Mutli (RM), Bruno Saar (BS), Julius Kull (JK), Liis 
Lääts (LL), Markus Otsus (MO) 
Vastused 
1. maagaas (RS) 
2. Lotte ja Bruno (RS) 
3. hukati surmanuhtluse alusel (RS) 
4. Titanicu hukk (RS) 
5. Audes (RM) 
6. Puugid (Laane- ja võsapuuk) (LL) 
7. sir David Attenborough (LL) 
8. kookospalm (BS) 
9. harilik näär (LL) 
10. hall-ja valgejänes (LL) 
11. Raywilliamjohnson (JK) 
12. MacGyver (JK) 
13. Täielikult tehnika poolt loodud artist (hologram) (JK) 
14.  Avataridel 5, navidel 4 sõrme/varvast. Avataridel kulmud, navidel mitte. (Avatar Jake ehk pisut 

lihaselisem, avataridel pisut väiksemad silmad, Grace’i nina on erinev natuke, navidel kihvastunud 
silmahambad nii all kui üleval, avataridel ainult üleval (BS) 

15. Minecraft (RS) 
16. Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso (lühendatult Tenzin Gyatso) (RS) 
17. Relva-SS (RS) 
18. Otepää (RS) 
19. Janus (RM) 
20. Jeesus Kristus (BS) 
21. DuPont (RM) 
22. Lamborghini (MO) 
23. Windows XP taustapilt (RS) 
24. Andromeda galaktika (RM) 
25. Trinity (RM) 
26. Tšetšeenia (RS) 
27. Massiivne tuumalöök kõigi vaenulike riikide ja võib-olla ka muude sihtmärkide pihta (RS) 
28. Rockefeller (RS) 
29. Christian Wulff (MO) 
30. Lennart Meri (RS) 
31. Yokosuna (MO)  
32. Gerd Kanter, Märt Israel, Anna Iljuštšenko (MO) 
33. Lauri Aus (MO) 
34. korfpall (MO) 
35. Lietuvos Rytas (MO) 
36. Soome-ugri hõimude pealinnad (MO) 
37. Cybertron (BS) 
38. Libeeria (RM) 
39. Botswana (MO) 
40. Norilsk (RS) 
41. Ayn Rand (JK) 
42. Robert L. Stevenson “Aarete saar” (RS) 
43. Raimond Valgre (MO) 
44. Pablo Picasso “Guernica” (RM) 
45. Barcelona tool (RM) 
46. Absindilusikad (RM) 
47. LSD (RM) 
48. terav paljak (RS) 
49. morfiin; moonist (BS) 
50. Kopi luwak (MO/BS) 


