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1 Kes on olnud seni ainus „avatud ajastu“ (open era) ATP 
edetabelijuht, kelle võitude hulgast puudub suure slämmi 
tiitel?  

  

2 See väravavaht tegi oma NHLi debüüdi 18-aastasena 1984.aastal ja võitis lisaks parimale uustulnukale antavale 
Calder Trophyle ka parima väravavahi auhinna (Vezina Trophy). Alustanud karjääri Buffalo Sabresis, tulid tema 
parimad ajad 1990.a-te alguses, kui ta Pittsburgh Penguinsi rivistuses võitis kahel korral Stanley Cupi. Juba 
karjääri loojangul osales ta ka 2002.a olümpial, kus pälvis USA koondisega hõbeda, mängides turniiril kaasa ühe 
mängu. Lisaks on ta NHLi läbi aegade resultatiivseim väravavaht – ta andis oma karjääri jooksul 48 söötu, väravani 
ta kahjuks ei jõudnud. Kes? 

  

3 Kes on see eestlasest olümpiamedalist, kellele medalit tegelikult ei antudki? ROK oli vastavalt otsustanud enne 
mänge. “Mis siin ikka nukrutseda,” ütleb ta. “Kui see medal oleks mulle ... ka antud, poleks seda niikuinii alles. 
Väärtuslikumad medalid läksid 1982. aastal, kui tähistati Tartu Ülikooli 350. aastapäeva, lihtsalt kaduma.” Tema 
kui ülikooli toonase õppejõu autasud olid näitusel teistele vaatamiseks välja pandud. Kui näitus lõpuks maha 
võeti, ei läinud ta ise neile kohe järele. Hiljem selgus, et need olid juba allkirja vastu välja võetud. Väärtuslikem 
neist oli NSV Liidu meistrimedal. 

  

4 Küsitava MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire) isa Francisco Rocha oli pärit Roheneeme 
saartelt, kuid ta kannab oma ema perekonnanime – vanemad leidsid, et niiviisi on tal parem ühiskonnas 
tunnustatust leida. Tema auhinnakappi mahuvad 7 meistritiitlit kolmest liigast (Inglise, Šoti, Hispaania), Meistrite 
Liiga kuld, Euroopa Kuldne Jalgpallisaabas, pronksmedal MMilt ja kuulumine EMi sümboolsesse koondisse (23 
mängija sekka). Kes? 

  

5 Milline Euroopa suurlinn on võõrustanud järgmisi spordisündmusi:  

 2005. aasta jalgpalli Euroopa Meistrite Liiga finaal;  

 2009. aasta jalgpalli UEFA karika finaal;  

 2010. aasta korvpalli MM-võistluste finaal;  

 2012. aasta sisekergejõustiku MM-võistlused;  

 2012. aasta maleolümpia. 
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6 Mõned aastad tagasi hakati rääkima kiirelt areneva majandusega riikidest BRIC, pisut hiljem sai BRIC-ist BRICS. 
Nüüd on leitud juba järgmistele riikidele oma ühisnimetaja - MIST. Ka siin pole tegu ühe regiooniga, vastuses 
leidub riike nii Aasiast kui Ameerikast. Neid nelja riiki küsimegi. 

  

7 Piltidel olevate kodanike perenimed erinevad vaid algustähe poolest. Esimene (1881-1953) pani aluse 
omanimelisele äriimpeeriumile, teine (sünd 1960) on tegev filmimaailmas, võitis 2009 parima kõrvalosa Oscari 
(filmis The Lovely Bones). Nimetage mõlemad! 

  

  

8 Saksamaa euromünte vermitakse viies rahapajas – Berliinis (müntidel tähisega A), Münchenis (D), Hamburgis (J) 
ning veel kahes Baden-Württembergi linnas (vastavalt F ja G). Neid küsimegi. Ei F ega G ei viita linna nimele. 

  

9 Millise riigi vanim pank tunnistas end 2013. a 
jaanuaris New Yorgi kohtus süüdi ameeriklaste 
maksudest kõrvalehoidmisele kaasaaitamises 
aastatel 2002–2011 ning on sunnitud oma 
tegevuse lõpetama? 
 

  

10 Austraalia haridusminister Peter Garrett oli enne sellele postile asumist aastal 2010 ka keskkonnakaitse, 
pärandkultuuri ja kunstide ministriks. Avaliku tuntuse omandas ta aga oma rokkmuusikukarjääri tõttu. Aastatel 
1973 – 2002 oli ta lauljaks edukas ansamblis, mis pööras oma loomingus ning ühiskondlikus tegevuses suurt 
tähelepanu ka keskkonnakaitselistele ja poliitiliselt olulistele teemadele. Juba bändis tegutsemise ajal oli ta 
Austraalia Looduskaitse Fondi (Australian Conservation Foundation) presidendiks. Millise ansambli lauljaks see 
mees oli? Kuulete neilt ka üht lugu (see pole mitte Beds are burning). 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/45/Wegelin_&_Co_Logo.png
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11 Millise linna lipp? 

 

  

12 Selles riigis toimus 1937 oktoobris piirialade puhastamiseks naaberriigi immigrantidest Peterselliveresaun, mille 
käigus mõrvati diktaatori käsul 20 000 inimest.  Selleks, et eristada omi võõrastest, näidatud kahtlustatavatele 
petersellilehte ja küsiti „mis see on?“ – naaberriigist tulnuil oli raskusi selle sõna (perejil) hääldamisega ja kui 
inimene sellega hakkama ei saanud, ta hukati. Väidetavalt olevat see eristusviis olnud siiski pigem legend, aga 
nimi on käibele jäänud. Samale sündmusele viidates kasutatakse ühe osapoole poolt ka terminit El Corte 
(lõikamine) ja teise poolt Kouto-a (nuga). Mis riigis see toimus? 

  

13 See 1602. aastal rajatud usuline kompleks kuulub UNESCO 
maailmapärandi nimekirja. Põhiklooster on saanud nime Kolgata 
mäest. Samanimeline linn on asutatud 1617, asub see Poola riigis 
ja seal elab 4500 elaniku. Sedasama nime (leedupäraselt mõistagi) 
kannab küsitava linna sõpruslinn Leedus, kus elanikke on 5000. 
Mis maailmapärandit näete pildil? 
 

 

  

14 Ühe Erich Maria Remarque´i hilisloomingusse kuuluva romaani alguses on lõik:  „Sel pärastlõunal olin ma … 
kasiinos mängimas käinud. Mul oli veel hea ülikond seljas ja mind lasti sisse. See oli viimane meeleheitlik katse 
saatust ära osta.“ Kasiino, mida romaani peategelane tol pärastlõunal külastas, oli tollal ja on ka praegu 
(väidetavalt) Euroopa suurim. Mis linn tuleb kirjutada punktiiri kohale ehk mis linnas see kuulus kasiino asub? 
Vihjeks veel, et tegu on maineka suvituslinnaga, kus lõppes Aleksandr Aljehhini elutee. 

  

15 Pindalalt on teine kuni neljas vastavalt 953, 925 ja 596 km2 Lang***, Hofs*** ja Myrdals***, nimetage nimekirja 
esimene (8300 km2). Ka esimese nimi sisaldab tärnidega asendatud sõna, aga eraldi punkti see ei anna. 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Flag_of_Riga.svg
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16 Georgios Nikolaou Papanikolaou (1883–1962) oli kreeklasest arstiteadlane, kes hamstreid uurides tuli 1923. 
aastal olulise meditsiinilise järelduseni, mille sisuks oli see, et üht ohtlikku haigust on võimalik diagnoosida väga 
lihtsa prooviga.  See sai inglise keeles nimeks SMEAR-test, meil tuntakse seda aga leiutaja järgi PAP-testina. 
Millist haigust niimoodi tuvastatakse? Suuremale osale mõlemas saalis viibijaist seda testi tehtud ei ole ja 
ilmselt ei tehta ka. 

  

17 See koeratõug on saanud nime ühe teise elusolendi prantsuskeelse nime järgi. Mis nimi? Looma teise nime – 
kontinentaalne kääbusspanjel – ütleme teile ette.  

  

18 Arvatakse, et Eesti rahva seas levinud jutud koerakoonlastest ja peninukkidest on tingitud suuresti Liivi sõja ja 
Põhjasõja-aegsetest tatarlaste väesalkadest, kes Vene tsaaridel abiks olid. Lisaks juba mainitud koeraga 
seonduvatele nimetustele kasutati nende nimetamisel ka kolmandat varianti, millest võib välja lugeda hoopis 
viidet ühe teistsuguse eluka karjatamisele. Mis nimetus? 

  

19 Mammutid ei ole üksainus liik, vaid tegelikult oli neil palju alaliike. Pisim neist elas eraldatuna ühel Euroopa 
saarel (pindala 8336 km2). Sealsete minimammutite kõrgus küündis 1,1 meetrini (napp kolmandik tavalise 
mammuti omast) ning kaalusid nad kuni 350 kg. Tõenäoliselt kahandas nad nii väikeseks saarel valitsenud 
toidunappus. Mis mammutiliik (saar)? 

  

20 Mis nime kannab tegelane, kes laulab Nuki Nuki laulu? Tegelane nägi ilmavalgust Saksamaal 2006. aastal. 
Samanimelisi populaarseid maiustusi toodetakse juba 1922. aastast, algselt Haribo firmas. Kui nimi ei meenu, 
saate punkti looma eest, keda ta endast kujutab.  
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21 Küsime vanimaks järjepidevalt tegutsevaks peetavat Soome firmat, asutati 1649 hollandi kaupmehe Peter 
Thorwöste poolt. Helsingi börsile jõudis see firma 1915, üks nende tuntumaid, osalt oranži värvi tooteid disainiti 
1967. Mis firma? 

  

22 Kes on fotol? Pärast II maailmasõja lõppu asus ta kokku ostma sõjamasinaid 
ning hakkas neid ümber traktoriteks. Omanimelise firma asutas ta 1963 ja 
selle embleem viitab otseselt tema suurimale kirele – härjavõitlusele. 
 

  

23 Claude Monet nimetas 6 värvi, kui temalt küsiti, mis värve ta maalimisel kasutab. Neist 4 sisaldasid keemilise 
elemendi nime, iga värv (valge, kollane, roheline, sinine) erinevat. Nimetage need 4 elementi, numbritega 
vastavalt 82, 48, 24 ja 27.  

  

24 Kuidas nimetatakse pildil nähtavat lamedapõhjalist 
paati? Nimetus pärineb koptikeelsest sõnast „väike paat“, 
egiptuse hieroglüüfides tähistas „korvikujulise põhjaga 
paati“. 

    
  

      

      

.  
 

 

  

25 Kui üks maailmakuulus helilooja oli külastanud 
kirikuõpetaja tütre Dora vanematekodu, sai neiu 14. juulil 
1897. aastal kodeeritud kirja (tuntud kui Dorabella kiri). 
Kirjas on kasutatud 24 erinevat sümbolit ning see koosneb 
vaid 87 tähemärgist. Keegi seda lugeda tänase päevani ei 
oska ning jääb vaid mõistatuseks, mida mees sellega öelda 
tahab. Kes on see heliloojast koodimeister? Kuulete tema 
muusikat ka. 

http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:L1250.jpg
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26 

 
Siin 1903. aasta fotol on küsitava riigi neli 
kuningat. Mis riik? 

27 Kes on sellel 
1916. aastal 
tehtud fotol 
olev ersa 
päritoluga 
veltveebel 
(koos oma 
naise Pelageja 
Nikanorov-
naga)?  

  

28 Millise rajatise (valmis põhiosas aastail 1485-1499; UNESCO maailmapärandi nimekirjas alates 1990) loomisse 
on andnud oma kaaluka panuse teiste hulgas ehitusmeistrid/arhitektid Ridolfo „Aristotele“ Fioravanti, Antonio 
Gilardi, Aloisio da Milano, Marco Ruffo, Pietro Antonio Solari (nimekiri pole kaugeltki täielik)? Õige linn – 1 p . 

  

29 Mees pildil (1822-1890) asus Hamburgis novembris 1841 laevale, et Euroopa igaveseks 
jätta ja jõuda Venetsueelasse. Halva ilma tõttu jäi laev Hollandis pidama, nii ka tema. Ta 
leidis seal tööd ja sattus peagi Schröderi kaubakontori esindajana Peterburgi, kus ta 
abiellus Jekaterina Lõžinaga, sündisid lapsed Sergei, Nadežda ja Natalja. Krimmi sõjas oli 
tema firma Vene armee suurim varustaja plii, salpeetri ja väävliga ning mehe rikkus 
muudkui kasvas. 1864 lõpetas ta aktiivse äritegevuse ning aasta pärast ilmus tema 
esimene raamat “Hiina ja Jaapan”, küsitav ise asus õppima Sorbonne’i. 1869 abiellus ta 
uuesti, seekord Sofia Engastromenouga. Paaril oli kaks last - Andromache ja 
Agamemnon. Kellest on jutt? 

  

30 Nimetage maakonnakeskus, kus avati 2012. aastal 
monument sellest maakonnast pärit Teises 
maailmasõjas hukkunutele, olenemata, mis mundrit 
nad kandsid.  
"Lähed mingis mõttes nagu ajalukku tagasi ja kui sa 
selle nimeväljani jõuad, siis tõesti saad aru, et see ei ole 
lihtsalt üks kivi, kus on mingisugused tekstid, 
tähenduseta tekstid, vaid need on päris inimesed," 
selgitas mälestusmärgi autor, sisearhitekt Maris Kerge. 
Skulptor Elo Liiv ütles, et kujutatud on Toonela jõge, 
millel istub sõjast naasnud noor mees. "Aga tema oli 
see, kes tuli tagasi. Ja nüüd ta istub, enne kui ta koju 
läheb oma ema, oma lapse, oma naise juurde. Ta ei tea 
veel, mis seis kodus on..."  

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/6/69/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D1%81_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9.jpg
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31 Edgar Allan Poe romaani „Mõrvad Rue 
Morguel“ peetakse kriminaalromaani kui 
žanri alusepanijaks. Selles (ja ka Poe 
järgmistes teostes) lahendab kuritegusid üks 
vaesunud prantsuse aadlik (chevalier). Mis oli 
selle esimene kirjandusliku detektiivi nimi, 
kelle tegelaskuju põhjal loodi Sherlock 
Holmes ja teised kuulsad detektiivikujud? 
Teda on kujutatud raamatutes, koomiksites ja 
filmides üsna erineva välimusega.  

  

32 Kui hipiajastu üheks kõrghetkeks peetakse 1969. aasta suvel toimunud Woodstocki, siis ajastu allakäigu algust 
tähistab sama aasta detsembris California osariigis toimunud kontsert. Ametlikult festivali nime kandnud ürituse 
põhiorganiseerijateks olid ansambli The Rolling Stones liikmed. Nemad olid ka ürituse peaesinejaks. Üritust 
kippusid varjutama vägivaldsed juhtumid, mis tipnesid sellega, et üritust turvanud põrguinglid tapsid lava ees 
rollingute kontserti ajal relvaga vehkinud Meredith Hunteri. Mis nime kandis see lääneranniku vastus 
Woodstockile? 

  

33 Kes on maalinud selle Veenuse koos lautomängijaga? 35 

Millise kirjanikunime all on 
tuntud pildil olev daam 
neiupõlvenimega Johanna 
Emilia Lizete Rozenberga, 
alates 1897 – Elza Pliekšane 
(1865–1943)? Lisatud antiikaja 
suurmehe portree võib nii 
mõnelegi vihje anda.  

  

34 Nimetage need kaks nuhki Hamletist, keda Tom Stoppard on 
kasutanud oma kuulsas absurditeoses. 1592 viibisid Tycho Brahe kaks 
nõbu Londonis, kellelt Shakespeare arvataksegi olevat oma tegelastele 
nime laenanud. 

  

http://www.google.ee/imgres?q=auguste+dupin&hl=et&sa=X&biw=1280&bih=559&tbm=isch&tbnid=GhlYKQbcS40OYM:&imgrefurl=http://www.comicbookmovie.com/fansites/FanCast/news/?a=28550&docid=JhLq39JnUKxPBM&imgurl=http://www.comicbookmovie.com/images/users/uploads/21562/Dupin.jpg&w=600&h=368&ei=qLZdUZ76AuX50gXRwoDoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=83&vpy=202&dur=4625&hovh=176&hovw=287&tx=234&ty=72&page=1&tbnh=131&tbnw=214&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:18,s:0,i:132
http://en.wikipedia.org/wiki/File:ASPAZIJA.jpg
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36 Kes on see 24. aprillil 1970.aastal Antslas sündinud eesti kirjanik, kes suurema osa oma teadlikust elust elanud 
välismaal – algul Helsingis, alates 2000.aastast Lissabonis, 2005.aastast (ja ilmselt praegugi) Barcelonas ning kes 
oma pärisnime tahab saladuses hoida? Oma teoste ainest ammutab ta Ibeeria poolsaarelt, ennekõike 
prostituutide ja eluheidikute saatusest. Esikromaan La mala vida ehk neetud elu ilmus 2009, Nora – 2010 ja 
Jumala poolt hüljatud – 2011, mullu veel GO reisiraamat Mässav Barcelona. 

  

37 Pildil olev mees (1965) on muuhulgas 
võitnud Cannes´is parima 
meesnäitleja auhinna. Kes? 

 

38 
Näete üht jupikest 1970. aastal Pähklipurejas ilmunud 
koomiksist. Kes on autor?  

   

39 
 

Eelmisel aastal ilmutas kirjastus 
Ilmamaa raamatu ”Kirjad Liile”, mis 
sisaldab 110 erakirja, mille kirjutas 
üks Eesti kultuuri suurkujusid 
aastatel 1928-1934 oma tollasele 
kallimale Aliide Klemetsale. Kirjad 
olid pikka aega varjul – laiema 
avalikkuse ette tuldi nendega alles 
2009. aastal, mil tähistati 
kultuuritegelase ümmargust 
sünniaastapäeva. Kelle kallim? 

 

 
 

  

40 Kuulete algust selle muusiku tuntuimast tööst, 1905. aastal 
loodud klaverikontserdist nr.1, mille ta 3 aastat hiljem 
esitas suure menuga Peterburi konservatooriumi 
lõpuaktusel. Kes on see helilooja?  
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41 1919. aastal asutasid Emil Molt 
ja Rudolf Steiner Stuttgartis 
esimese Waldorf-kooli, kus lapsi 
hakati õpetama 
antroposoofilises vaimus. Kooli 
rajati ühe 1000 töötajaga 
vabriku töötajate lastele. Molt 
ise oli Waldorf-Astoria vabriku 
asutaja ja suuromanik. Mida see 
vabrik tootis? 

42 Daam pildil päris 2005. aastal 
oma kadunud abikaasalt 
suurosaluse oma äia asutatud 
firmas. 7 aastaks sai temast 
maailma rikkaim naine. Mis on 
daami nimi ja mis firma aktsiad 
ta omandas? Vihjeks on see 
kollane täheke. 

 

  

43 Millise nimega kutsuti/kutsutakse valitseva klassi abielu (vahel tuntud ka kui vasaku-käe-abielu), mille korral 
abikaasa tiitlid ja privileegid ei kohaldu ta abikaasale ja sellest abielust sündinud lastele? Tavaliselt on selliste 
kitsenduste põhjuseks valitseja abiellumine madalast soost pärit kaasaga, kellel „ei olnud peale pulmi abikaasa 
varadest õigust rohkemale kui pulmaöö-järgse hommiku kingitusele“. 

  

44 Jaapanikeelne sõna “hanami” tähendab „*** vaatamist”, õigemini küll imetlemist, tänapäeval ka peo pidamist 
*** taustal.  Õhtuse imetlemise kohta on kasutusel omaette sõna „yozakura“. Mida jaapanlased vaatavad? 

  

45 Millise ühise nimetajaga saab nimetada fotodel olevaid inimesi (neid ja ainult neid aastail 2001-2009)? 
       
 

  
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Mark-Shuttleworth-Ubuntu-fr-Karmic.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Lalibert%C3%A9_Soyuz_TMA16.jpg
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46 Fotol olev ehitis - Hiina teater ühes USA suurlinnas - valmis 
1927. aastal. Enne selle valmimist sattus sealt mööduma 
Norma Talmadge, kellel juhtus väike äpardus. Milline 
traditsioon sellest sündmusest aluse sai? See on mõnevõrra 
teisel kujul leidnud järgimist ka Tallinnas. 

  

47 

Selle saksa rõivabrändi registreeris 2002 
aastal Axel Kopelke,  tänaseks on riietus 
eriti populaarne paremäärmuslaste 
hulgas. Bränd on muutunud ühiskonnas 
sedavõrd häirivaks, et näiteks Dortmundi 
Borussia, Bremeni Werderi ja Berliini BSC 
Hertha staadionitel on vastavate 
kirjadega riiete kandmine keelatud ja 
2009 aastast lõpetas Amazon nende 
toodetega kauplemise. Rõivamudelitel 
kasutatakse sageli norrapäraseid 
nimetusi ning sümboolikat. Mis brändist 
on jutt? 

  

48 Maailma populaarsemate turismiteatmike hulka kuuluvad kahtlemata Eyewitness Traveli sarja raamatud, mida 
Silmaringi reisijuhi nime all on Koolibri eesti keeligi päris hulganisti ilmutanud. Milline Penguin Groupi kuuluv 
1974. aastal asutatud kirjastus on nende raamatute väljaandja? Vihjeks: selle kirjastuse abreviatuur ühtib ühe 
Euroopa riigi ISO-koodi ja tippdomeeniga. 

  

49 Sovetiajal, 1960-1980-ndail oli üheks mugavamaks (ja prestiižsemaks!) võimaluseks Tallinnast Tartusse (ja tagasi) 
saada Tallinn–Minski kiirrong, mis Tallinnast väljus 6.30 paiku ja jõudis Tartusse 10 paiku hommikul, Tartust 
Tallinna hakkas liikuma 8 paiku ja saabus pealinna 11 paiku õhtul. Tegu polnud siiski nn esindus- ehk 
firmarongiga (mida oli Tallinnast Narva kaudu Moskvasse sõitvad Estonija või Tallin), vaid tavalise rongiga, mille 
numbriks sõiduplaanis oli 188/187. Mis nime see rong kandis? 

  

50 Kuulete üht lugu 1984. aastast, nimelt „Neverending Story“. Kes laulab? 
Võite vastata nii esineja- kui pärisnime, üks on teise anagramm. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Grauman's_Chinese_Theatre,_by_Carol_Highsmith_fixed_&_straightened.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Norma_Talmadge_3b.gif
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Vastused 

1 Marcelo Rios T 26 Taani I 
2 Tom Barrasso L 27 Vassili Tšapajev T 

3 Hanno Selg T 28 Moskva kreml K 

4 Henrik Larsson L 29 Heinrich Schliemann A 

5 Istanbul N 30 Kärdla I 

6 Mehhiko, Indoneesia, Lõuna-Korea, Türgi H 31 Auguste Dupin T 

7 Guccio Gucci ja Stanley Tucci H 32 Altamonti festival N 

8 Stuttgart, Karlsruhe H 33 Tizian I 

9 Šveits I 34 Rosencrantz ja Guildenstern H 

10 Midnight Oil L 35 Aspazija K 

11 Riia T 36 Jan Beltran K 

12 Dominikaani Vabariik L 37 Mads Mikkelsen K 

13 Kalwaria H 38 Leo Lapin A 

14 Estoril K 39 Uku Masing N 

15 Vatnajökull H 40 Artur Lemba A 

16 emakakaelavähk N 41 tubakatooted LA 

17 papillon I 42 Christy Walton, Wal-Mart TA 

18 pardiajajad L 43 morganaatiline L 

19 kreeta mammut N 44 kirsipuud LA 

20 Gummibär A 45 kosmoseturistid T 

21 Fiskars H 46 jäljed betoonis T 

22 Ferruccio Lamborghini T 47 Thor Steinar H 

23 plii, kaadmium, kroom, koobalt A 48 Dorling Kindersley K 

24 pargas H 49 Tšaika K 

25 Edward Elgar N 50 Christopher Hamill (Limahl) H 

 

Küsimused:  Indrek Salis (I) 

Tiit Naarits (N) 

Toivo Kreek (K) 

Alar Heinaste (H) 

Aare Olander (A) 

Lauri Naber (L) 

Lauri Tammerand (T) 

Küsimuste vormistus: Parila MK kollektiiv 

Muusika: 

10 http://www.youtube.com/watch?v=16bFBzx7I_0 

20 http://www.youtube.com/watch?v=xd12hR68sWM 

25 http://www.youtube.com/watch?v=moL4MkJ-aLk  

40 http://www.youtube.com/watch?v=GggOH1cJBCg 

50 http://www.youtube.com/watch?v=MccmHwA-c4U  

http://www.youtube.com/watch?v=16bFBzx7I_0
http://www.youtube.com/watch?v=xd12hR68sWM
http://www.youtube.com/watch?v=moL4MkJ-aLk
http://www.youtube.com/watch?v=GggOH1cJBCg
http://www.youtube.com/watch?v=MccmHwA-c4U

