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See oli Vana-Kreeka väikseim massiühik ja münt, mida
vermiti hõbedast või vasest. Kaalus umbes 0,73 g. Just
see münt pandi surnuile suhu n.ö. veorahaks Charonile,
kes viib surnud Hadeses üle Acheroni (Styksi ) jõe.
Nimetage see!

2

See riik (täpsemalt linnriik) rajati pärimuse kohaselt 25. märtsil 421. aastal, iseseisvuse kaotas 1797. Saatuse
irooniana kandsid viimased linnas ehitatud laevad vallutajad otse linnasüdamesse. Just sellest linnast ja
16.sajandi algusest pärineb sõna geto. Mis linn?

3

Kes oli esimene krahvi seisusse tõstetud venelane? Selle tiitli andis talle Peeter I, kes tahtis Venemaal
juurutama hakata Lääne-Euroopa eeskujudele tuginevat aadlitiitlite süsteemi sõjaliste ning haldusteenete eest,
kuid küsitav sai tiitli konkreetselt Astrahani streletside mässu mahasurumise juhtimise eest.

4

Kuidas nimetatakse niisugust ehitist? Pildilolev on
Tuulingumäe *** Saaremaal Tõnijal.

5

24.veebruari 1992.a vabariigi aastapäeva paraad oli esimene üle aastakümnete. Ehkki peale meeste ja nende
vahvuse polnud midagi näidata, otsustati selleks moodustada kolm paraadipataljoni. Piirikaitsest, kodukaitsest
ja Kaitseliidust, igaühest üks 500-meheline üksus. Kahel esimesel olid vormid olemas, kaitseliitlastel ühtne
rõivastus puudus. Siiski saadi lausa 24.tunnil ühelt riigilt nende mobilisatsiooni reservis olevad vanad, aga
korralikud vormid. 600 rohelist jalaväelase vormi koos tumeroheliste jopedega. Millisest riigist?
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Kes oli see Türgi riigimees ja väejuht (1884–1973)? Sõjakooli lõpetas ta
suurtükiväeohvitserina. Esimeses maailmasõjas juhatas Kaukaasia ja
Palestiina rindel Osmani armee korpusi. Türgi iseseisvussõja ajal oli ta
Mustafa Kemal Atatürki lähedase kaastöölisena läänerinde juhataja,
kindralstaabi ülem. Tema juhtimisel lõi türklaste vägi 1921. a talvel ja kevadel
kahes otsustavas lahingus Kreeka väge. 1922–24 oli ta Türgi välisminister
(sõlmis Lausanne'i rahulepingu, mis pani aluse Türgi rahvusriigile), 1923–24,
1925–37 ja 1961–65 peaminister ning 1938–50 president. 34 aastat oli ta
Türgi Vabariikliku Rahvapartei juht.

7

Teise maailmasõja ajal imbus itaalia partisanide ridadesse ka nn „Kapten John“ ehk Briti eriteenistuse töötaja
Robert Maccarone. Ta missiooniks oli hävitada Mussolini ja varastada tema arhiivist kompromiteerivad kirjad.
Kelle kirjad Mussolinile need olid?

8

Aastail 1994-2000 toimunud Eesti-Läti piiriläbirääkimistel juhtis eestipoolset komisjoni kartograaf, kes omal ajal
jõudis N.Liidu meistritiitlini. Eesti meistrivõistlustel saavutas ta 14 medalit. Tema sulest on ilmunud monograafiad
"Eesti teedevõrgu kujunemine" ja "Tallinn vanadel linnaplaanidel". Tema abikaasa sai N.Liidu esivõistlustelt 5
medalit (neist 2 kulda), Eesti esivõistlustelt 26 medalit. Praegusel poliitikamaastikul on tuntud nende Riigikogusse
kuuluv poeg. Kirjutage nende ühine perekonnanimi.

9

Eesti noormeeste tervis vastavalt kutsealuste kõlblikkusele (2011.a.tulemused) andis piirkonniti erinevaid
tulemusi. Kui tervemad noormehed elavad Jõgeval (50,5% kõlblikke), Haapsalus (49,5%) ja Kuressaares (45,4%),
siis kehvemad näitajad olid Kohtla-Järve (32,8%) ja Valga (30,2%) noormeeste seas. Siiski selgelt kõige kehvem
tervis on ühe linna noormeestel, kus kõlblikkuse näitaja oli teistest märgatavalt madalam – 29,5%. Mis linna
noormeestel on nii vilets füüsiline vorm?

10

See ka Eestis viimasel ajal aktuaalseks muutunud ja palju kõneainet pakkuv koefitsient on ühiskonna tulude
jaotuse ebavõrdsuse näitaja. Näitaja võttis kasutusele üks Itaalia statistik, kes ka sellele nime andis, ehkki
võhikule võib tunduda, et koefitsiendi näol on tegemist hoopis millegagi alkoholi vallast. 2009. aastal oli
Eesti vastav koefitsient Statistikaameti andmetel 0,313. Mis nime kannab see näitaja/koefitsient?
Pildil on koefitsient näha graafiliselt, kus ***koefitsient = A/(A+B)
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Küsitav on kikkapuuliste sugukonda kuuluv igihaljas põõsas või puu. Seda kasvatatakse Somaali poolsaare
mägismaadel, Lõuna- Araabias ja Aafrika idarannikul. Mõnes Etioopia, Kenya, Somaalia ja Jeemeni osas on
põõsa lehti nende mõõduka ergutava toime tõttu näritud sajandeid ning paljudele inimestele on need
seltsielu tavapärane osa. Lehti tarvitasid valdavalt mehed rangete rituaalidega kogukondlikel pidudel.
Umbes tunni möödudes tunneb inimene füsioloogilist erutust ja eufooriat. Sellele järgneb rahulikum,
sisekaemuslikum faas, mis läheb järk-järgult üle langusfaasiks, millega võib kaasneda rahutus, ärrituvus ja
kurvameelsus. Mis taim?

12

Küsime üht taimekahjurit. Austrias on ta paigutatud
postmargile juba 1967.a, hiljem ka Beninis, Tanzanias,
Araabia Ühendemiraatides ja Mosambiigis. Ungaris
Hédervár’is on tema pronkskuju kivi otsas, Ukrainas
Berdjanskis on aga püstitatud pronkskuju, mis kujutab
selle kahjuri tõrjega tegelevat paari. Kes on see kahjur?

13

Kristuse kannatusi sümboliseerib ka üks lind vintlaste
sugukonnast. Rahvapäraselt on teda muuhulgas kutsutud
ka teglitsaks ja tiglitsaks. Linnul on veretilka meenutav
punane laik, mis legendi järgi olevat saadud Kristuse
laubast okast välja tõmmates. Teda loetakse üheks kõige
ilusamaks ja kirjumaks laululinnuks üldse. On Eestiski
üsna levinud haudelind, kelle pesa on paksuseinaline
poolkera, mis koosneb tihedasti põimitud raagudest,
rohukõrtest, samblikest, kasetohu libledest.
Mis nime kannab see lind?

14

Seda taimeliiki, mis sirgub 2-3 meetri kõrguseks, kasvatatakse peamiselt ilupõõsana. Tal on läikivad lehed,
mis sügiseks kaunilt värvuvad, ja kollased õied. Taim on külma- ja põuakindel. Aretatud on ka marjade
saamiseks mõeldud sorte, marjad on mustad, pruunid või kollased. Ka meie tavapärased marjapõõsaste
kahjustajad jätavad taime puutumata. Tugeva kasvu tõttu kasutatakse taime ka pookealusena, kui sõstraid
ja karusmarja soovitakse kasvatada tüvitaimena. Mis taim?

15

Peeter Ernits kirjutab raamatus „101 Eesti looma“, et kui keegi arvab, et Eesti kõige arvukam loom on hunt
või rebane, siis ta eksib. Tegelikult on tegemist loomaga, kes saabus meie maale juba 10 000 aastat tagasi
ning neid elab siin umbes 300 miljonit. Kellega tegemist? Ladinakeelne nimi on Sorex araneus.
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2012.a suvel avati riigimetsa majandamise keskuse poolt Eestit läbiv matkarada pikkusega 370 km. Mis on selle
raja otsmised punktid?

17

Eestis püütakse juba tükk aega haldusreformi teha, kuid paraku tundub, et püüdluseks see jääbki. Üheks
reformi kriteeriumiks on olnud jätkusuutlik omavalitsus. Eesti 15 maakonnast on praegu vaid kaks sellist, kus ei
ole ühtegi alla tuhande elanikuga omavalitsust. Millistes?

18

Kui maailma pikimaks väinaks loetakse ligi 1760 km pikkust Mosambiigi väina mandri-Aafrika ja Madagaskari
saare vahel, siis maailma laiemal väinal on pikkust küll „vaid“ 460 km, kuid see-eest laiust koguni 818 km. Väin
kannab ühe meresõitja nime ja seda läbib Läänetuulte hoovus. Milline on maailma kõige laiem väin?

19

Nõukogude ajal jõudsid näiteks uuemad aed-päevaliilia sordid meie aedadesse ühe Läti botaanikaaia kaudu. Ka
muul põhjusel sattuti ekskursioonil sinna sageli. Linn on see aastast 1993. Igal aastal 2 korda kevadel ja 2 korda
sügisel toimuvad sealse botaanikaaia (Nacionālais Botānikais Dārzs) territooriumil siiani taimede müügipäevad.
Nimetage see Daugava-äärne linn.

20

Nimetage rahvas. Nende hümni autoriks (viis ja sõnad) on Mooses Putro, esmakordselt
kanti see ette 1899. a. nende esimesel laulupeol. Näete ka nende maa vappi. Vapipõhi ja
kroon on kuldsed, jõgi sinine ja müürid punased.
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Kui tavaliselt käib lastel üks jõuluvana, siis selles riigis käib neid alates 12. detsembrist lausa 13. Nad kannavad
nimesid nagu Lambapeletaja, Akendestpiiluja, Potinoolija, Uksepaugutaja, Vorstinäppija, Lihakoukija,
Kohupiimakahmaja, Küünlanäppija. Mis riik? Õlut hakati seal müüma 1. märtsist 1989 ja kook on seal kaka (nt
juustukook on perukaka).

22

Riho-Bruno Bramanis kirjutab raamatus „Õhk riisiterade vahel“, et Jaapani aastavahetuse traditsioonide juurde
kuulub uusaasta vastuvõtt 108 kellalöögiga. Viimane kellalöök tähistab ühtlasi uue aasta saabumist. 108
kellalööki tähistavat budistliku mõtteviisi kohaselt seda, et inimesel on 108 ***. Mida?

23

Venemaa on tuntud rikaste inimeste poolest, aga seal peetakse arvestust ka rikkamate linnade kohta ehk
reitingut – „finantsiliselt kindlustatuimad linnad“. Selle järgi asub juba aastaid tipus 120 000 elanikuga Jevo-Jaha
äärne linn, mis koos viimati liitunud kahe asulaga on nüüdseks 80km pikk. Tänu sellele jäävad linna piiridesse ka
Tamtšara-Jaha ja Sede-Jaha jõgi. Meile on see linn tuttav eelkõige Boris Koltšini nime järgi, sest tema on
treeninud nii Eesti koondist kui selle linna võrkpallimeeskonda. Võrkpall on linnas peamine spordiala, meeskond
võitis 2007 CEV Cup-i, on tulnud Venemaa meistrivõistlustel (Superliigas) III kohale (2009) ja ka tänavu asub
liidrite hulgas. Mis linn?

24

Mis on donžoon? Ka donjon (saksa ja prantsuse k.) Neid leidub Eestiski, näiteks Narvas.

25

Pildil on maailma suurim gooti katedraal ja suuruselt kolmas kirik. Seda ehitati 1402-1506. Aastast 1987 kuulub
see UNESCO Maailma kultuuripärandi nimistusse. Millises linnas see asub?
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27

Millises praeguses linnas toimus
keelekonverents, mis kuulutas tartu keeles
ilmunud trükiste rohkusele vaatamata eesti
kirjakeeleks tallinna keele? 1908. aasta 30.
mail peetud konverentsil sõlmisid Tartu ja
Tallinna keelemehed seal “Harmonie” seltsi
ruumides keelerahu, ületades sellega
omavahelised erimeelsused. Sisuliselt astuti
esimene samm eesti kirjakeele
ühtlustamiseks. 1988 avati linna
muusikakooli seinal toimunud sündmuse
puhul mälestustahvel.

Kes on see Jacques Louis David’i maalil koos abikaasaga
kujutatud teadlane? Kõigest 25-aastaselt (1768) valiti ta
Prantsuse Teaduste Akadeemia liikmeks tänavavalgustust
käsitleva essee eest. 1769 töötas ta välja Prantsusmaa
esimese geoloogilise kaardi.

28

Estonian Airile on omajagu segadust tekitanud muu hulgas ka kanadalastelt Bombardieride ostmine ja siis
neist loobumine ning brasiillastelt Embraeride hankimine. Kuni saja reisijaga lennukite turult oleks aga
saanud ka umbes 4 milj. USD odavamaid esimesi nõukogude-järgseid vene lennukeid (2011) *** Superjet
100. Mis firma neid toodab?

29

Kui sooritatakse trepanatsioon, siis mida enamasti selle käigus tehakse? Küllaltki põhjalikult on sellest
kirjutanud Mika Waltari oma teoses „Sinuhe“.

30

Seda metalli saadi puhtal kujul esmakordselt alles 18. sajandil, kuid teataval määral oli see tuntud juba
varem, kui selle metalli mineraali nimega kalamiin (millest tänapäeval eristatakse selle metalli karbonaati e.
smitsoniiti ja silikaati e. hemimorfiiti) osati kasutada messingi tootmisel. Mis metallist jutt on?
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2012.a tuli Eesti meistriks naiskond, mis koosnes kolmikutest õdedest ja kaksikutest õdedest ning Egle
Mätasest. Mis alal võidutses selline mitmike esindus?

32

Sel ajal kui meie esindusklubid Kalev/Cramo ja Rock, aga ka Tarvas jt otsivad oma ridadesse mängijaid nii
Euroopast kui Ameerikast, hankis Tallinna Kossuliiga meeskond Scanweld/Eesti Näitused endale lausa
olümpiavõitja. Kelle?

33

Kes on need kaks naistennisisti? Paarismängus on nad mõlemad olnud maailma esireketiteks ning koos
võitnud kaks Suure Slämmi turniiri (Austraalia 1999 ja 2002). Tuginedes oma välimusele on nad end kutsunud
„Tennise Spice Girls“. Individuaalseltki on üks neist olnud maailma esireket, teine ei võitnud ühtegi WTA
turniiri ja tema tippkohaks jäi kaheksas.

34

See Inglise klubi on kõrgemas divisjonis püsinud kõige kauem – koguni
108 hooaega (1888-1930; 1931-1951 ja alates 1954 kuni tänaseni). 1878
asutatud vutimeeskond on tulnud tšempioniks 9 korda (viimati 1986/87)
ja omab Tšiilis samanimelist sõsarklubi. Mis klubi? Muuseas, peale selle
on ta ka suur viigimeister, kokku on meeskonna kontos 1046 viiki aja
jooksul, mil on osaletud kõrgeima divisjoni mängudes.

35

Rahvusvahelise suusatamisföderatsiooni prantsuskeelne nimi on teatavasti Federation Internationale de SKI e.
lühendatult FIS. Millise spordiala rahvusvaheline spordiföderatsioon peitub aga lühendi FISA all e.
Federation Internationale des Societes d`Aviron?
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Küsitav näitleja ja telerežissöör on ilmselt kõige enam meelde jäänud osatäitmistega filmides „Don Juan Tallinnas“
ja „Verekivi“. 1972. aastal lõpetas ta Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri. Kes?

37

Eesti Vabadusristide kavandi (1919) autor on Nikolai Triik, Riigivapi teenetemärgi ja Valgetähe teenetemärgi
(1936) kavandi autor aga Paul Luhtein. Uue Eesti ordeni, Maarjamaa Risti loomise algatas 1994. aasta hilissügisel
president Lennart Meri, kelle sooviks oli sellega austada "Estonia" päästeoperatsioonides osalenud Soome
ohvitsere juba Soome Iseseisvuspäeval, 6. detsembril 1994. Kes lõi Vabariigi Presidendi palvel Maarjamaa Risti
idee ja kujunduse?

38

Eestis sõites võib tee ääres näha silti „… – eesti koorilaulu häll”. Põhjuse selliseks reklaamiks andis Johann
Christian Quandt noorem, kes 1794. aasta septembris kirjutas vennastekoguduse aruandesse, et … kirikuõpetaja
Heinrich Andreas Erxleben on „mõnikord jõulupühil ja kannatusnädalal mõned laulud lasknud kooriviisi laste ja
koguduse poolt laulda, mis pole jäänud härduseta ja kui uudne, on see rahvast naaberkihelkondadest kirikusse
tõmmanud.” Millise kihelkonnaga (tänapäeval vald, alevik) on tegemist?

39

Keda näete mängimas paavsti? Tuntuks ei saanud
ta mitte näitlejana, vaid hoopis muusikuna.

40

Kes? Tema elutööd on tunnustatud Euroopa
filmiauhinna (1998) ja au-Césariga (2002).
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Kes on kunstnik ja kes on see 74-aastane kirjamees sel 1915. aastal
valminud maalil?

42

Küsitav luuletaja, graafik ja maalikunstnik (1757-1827) oli sügavalt usklik
inimene, kes elas enda loodud fantaasiamaailmas. Mõned pidasid teda
nupust nikastanuks, teised suhtusid temasse kui süütusse veiderdajasse.
Vaid vähesed tema kaasaegsed uskusid tema loomingusse ja ei lasknud
tal nälga surra. Tema tuntuim teos on "Muistsed ajad", mis illustreeris
luuletust "Euroopa, prohvetlik ettekuulutus". Räägiti, et ta oli seda
sirkliga maakera mõõtvat vanameest näinud kord hõljumas oma pea
kohal trepi ülemisel astmel majas Lambethis, kus ta elas. Kulus sada
aastat enne kui teda hakati pidama inglise kunsti üheks tähtsaimaks
esindajaks. Kes?

43

Tallinnfilmis valmis 1972.a film „Verekivi“. Kes eesti luuletajatest avaldas aga 1976.a luulekogu „Verikivi“? Kokku
avaldas küsitav eluajal 13 luulekogu neljas erinevas keeles.

44

Moretta on müstiline ja intrigeeriv ovaalne sametist mask, mida kandsid naised. Tõlkes võiks ta
tähendada „pisike must“. Moretta kandja soovis näida müstilisena, rõhutades naiselikkust ja
juhtida tähelepanu oma kehale. Selle maski kandja kasutas väljendamiseks põhiliselt oma
kehakeelt. Kuidas seisis aga Moretta mask daami näo ees?

45

Selle Eisenachis sündinud helilooja kohta olevat Beethoven öelnud : „Mitte Oja! Meri peaks ta nimi olema.“ Keda
Beethoven silmas pidas?
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Küsitav laulja sündis 1943.a Sitsiilias. Ta oli kolmeaastane, kui kolis koos vanematega Belgiasse, kus isa sai
tööd kaevanduses. Praeguseks on ta UNICEF’i hea tahte saadik, 2001.a löödi kuningas Albert II poolt rüütliks.
Plaate on ta teinud mitmeid, tema häält ja laule mäletavad kindlasti kunagised Vikerraadio soovikontsertide
kuulajad. Kes?

47

On üldiselt teada, et maailmakuulsuse saavutanud bändid võlgnevad paljuski oma kuulsuse just
mänedžeridele, kelle taktikepi all loomingu salvestamine ja reklaamimine käib. Nii oli biitlitel Brian Epstein ja
ABBA`l Stieg 'Stikkan' Anderson . Millise bändi tegi 70-ndate keskel maailmakuulsaks aga Malcom McLaren?

48

Mis nime kannab see 148 meetri kõrgune pilvelõhkuja,
kõrgeim Baltimaades? Torn avati pidulikult 1. mail 2004.
Aastal 2006 ronis torni tippu Spiderman Alain Robert.

49

Kes on need kuulsad vennad, keda on kujutanud ka kunstnik Paul Gavarni?

50

1966.a „Loomingu Raamatukogus“ ilmusid kaksiknumbrina üsna lumiste pealkirjadega luulekogud –
„Lumevalgus … lumepimedus“ ja „Lumesõda“. Kes olid nende autorid?
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obool
<kr obolos ’praevarras’, Vana-Kreeka münt ja massimõõt
Veneetsia
Boriss Šeremetjev
1706. aastal. ; Š. juhtis Vene vägesid Põhjasõja esimeses välilahingus 1702.a. Erastveres
tarandkalme
kivikalme, mis sisaldab ühte või mitut madala kivimüüriga piiratud piklikku nelinurkset tarandit
Prantsusmaa
h
İsmet İnönü
Mustafa Ismet Inönü (a-ni 1934 Mustafa İsmet Paşa)
Winston Churchill
kirjad 1920-1930-ndatest; Churchill oli algul vaimustunud Mussolinist ja olevat kirjutanud talle, et
„fašism tegi teene kogu maailmale ja kui ta oleks itaallane, siis oleks ta nendega koos“
Raid
Tõnu, Maire (orienteerujad), Juku-Kalle
Tartu
Eesti keskm. oli 38,0% kõlblikke; linnadest veel: Pärnu 40,5%, Tallinn 39,7%, Viljandi 37,5%
Gini koefitsient
katapõõsas
Catha edulis. Näritav on khat
kartulimardika
Hédervár – sealt leiti Ungari esimesed mardikad
ohakalind
kuldsõstar
mets-karihiir
Oandu, Ikla
Hiiumaa ja Jõgevamaa
Drake`i väin
Francis Drake läbis selle 1578; lõuna-ameeriklased nimetavad seda Mar de Hoces meresõitja F. de Hoces`i
järgi; ühendab Atlandi ja Vaikset ookeani ning eraldab Tulemaa saarestikku Lõuna-Shetlandi saartest
Salaspils
seal ka koonduslaagri memoriaal
ingerisoomlased
Nouse Inkeri, laulupeol Skuoritsa-Puutostis
Island
108 maist pattu
Novõi Urengoi
Linnal olevat iga elaniku kohta 105 500 rubla (eelarves); võrkpallimeeskond on Fakel Novõi Urengoi;
linna rikkus põhineb suurtel maagaasivarudel, mida ümberkaudu puuritakse
keskaegse linnuse
Romaani perioodil oli donžoon linnuste peaehitiseks. Kujunes välja 11. saj. Prantsusmaal, oli
massiivne nelinurkse
linnuslossi ümmarguse, neli- või hulknurkse põhiplaaniga kindlus, mis asus linnuse kõige raskemini
põhiplaaniga elutorn
ligipääsetavas osas. Selle ülakorrusel elati. Narvas – Pikk Hermann, kindluse peatorn.
Sevilla
Catedral de Santa María de la Sede, Sevilla katedraal
Tapa
Antoine Lavoisier
prantsuse keemik, nüüdiskeemia rajaja
Sukhoi
SSJ 100. Su on Venemaa suurim, seni tootis sõjalennukeid
kolju puurimine (luuõõne avamine)
„Sinuhes“ kirjutatakse, et kui inimesel oli hullumiseni viinud vaimseid probleeme, siis
kutsuti Vana-Egiptuses tavaliselt kohale kuninglik kolbapuurija
tsink
ekiden
Maratonidistantsi pikkune teatejooks; E. meistrid TÜ ASK naiskond ajaga 2:37:33; Leila (10 000m), Liina
(10 000m) ja Lily (7195m) Luik; Kelli (5000m), Keiti (5000m) Mets ja Egle Mätas (5000m)
Gerd Kanter
Martina Hingis, Anna Kurnikova
Everton
Liverpool); hüüdnimega „iirised“ (The Toffees); Tšiili klubi „Everton“ (Vina del Mar) on võitnud 4 tiitlit
sõudmine
Siim Rulli
1948-2006
Priit Herodes
Kambja
Ringo Starr
Lisztomania, Ken Russell’s 10th feature film, 1975
Jeremy Irons
Konrad Mägi, Friedrich Kuhlbars
Luuletaja Friedrich Kuhlbarsi portree. 1915. Tartu Kunstimuuseum
William Blake
Ivar Ivask
9 kogu eesti, 1 saksa, 2 inglise, 1 eesti ja itaalia keeles
nööbiga
Maski siseküljele oli õmmeldud nööp, mida kandja maski eespüsimiseks pidi esihammaste vahel hoidma
Johann Sebastian Bach
Bach tähendab saksa keeles „oja“
Salvatore Adamo
Sex Pistols
Euroopa torn
Goncourt
Edmond (1822-96) ja Jules (1830-70) de Goncourt
Paul-Eerik Rummo, Enn Vetemaa

Küsimused: O - Omar Kaljuvee, M - Tõnis Möldre, L - Lauri Naber, N - Koit Nook, S - Tenno Sivadi, T - Tõnu Talve
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