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Geograafia

1. See merepinnast ligi 4 km kõrgusel mägedes asuv linn oli 16. sajandil üks suuremaid ja
rikkamaid linnu Ameerikas. Linnas oli 36 uhket kirikut ja 14 tantsukooli, seal leidus rohkesti
mängupõrguid ja prostituute, nii et hispaania keeles sai selle nimest ülima rikkuse sünonüüm.
Tänapäeval on selles linnas olulisel kohal turism ja 1987. aastal arvati ta UNESCO
maailmapärandi nimekirja. 2011. aasta andmetel elas linnas 170 000 inimest, millega ta oli
suuruselt 8. linn riigis. Mis linn?
2. Selles Süüria sadamalinnas asub väljaspool endist Nõukogude Liidu territooriumi viimane
(kuigi tagasihoidlik) sõjaväerajatis, mida Venemaa endiselt kasutab. Kui suhted Venemaa ja
Süüria vahel 2006. aastast soojenesid ja Venemaast sai peamine relvastuse tarnija sellele
riigile, käisid jutud sadamaala arendamisest ja seeläbi Venemaa kohaloleku suurendamisest
Vahemerel, kodusõja puhkedes räägiti aga võimalusest selle sadama kaudu AlAssadile
sõjalist abi saata. Mis sadamalinn?
3. Sõna tähendab araabia keeles “lääs”. Traditsiooniliselt on selle nime all mõistetud
Egiptusest lääne poole jäävaid maid kuni Atlase mägedeni, tänapäeval kuuluvad sellesse
riikide ühendusse lisaks Liibüale, Alžeeriale, Tuneesiale ja Marokole veel ka Mauretaania ja
vaidlusalune LääneSahara territoorium. AlAndaluzi ajast on piirkonna elanikke nimetatud
maurideks. Kuidas kõlab selle piirkonna nimi?

4. Saare lääneranniku omapäraseimaks vaatamisväärsuseks on peaaegu merepinnani
laskuvad liustikud, millest suuremateks ja tuntumateks on Franz Josephi ning Foxi liustik, mis
laskuvad mere poole 3753 m kõrgusest mäetipust. Kuna liustikud jää ja lumenähtustena on
eelkõige iseloomulikud karmi kliimaga aladele, tekitab nende nägemine allpool
parasvöötmelist metsa hämmingut. Rahvustaimeks on siin valitud puissõnajalg ponga, mida
asulates kasutatakse sageli elustarana. Liustike juures on eriline see, et nad lõppevad
troopilises vihmametsas (u 300 m kõrgusel merepinnast) ja on ühed kergemini ligipääsetavad
liustikud maailmas. Mis saar?

5. Esimesena kirjutas sellest KeskEuroopa riigist Briti kirjanik Anthony Hope. Riigi järgi on
saanud nime seikluslugude žanr. Sealseid katoliiklastest elanikke valitseb monarh, enamiku
kirjelduste järgi on riigis tugev varanduslik kihistumine ning üsna ebameeldiv politsei. Sealt
eksiili sattunud kuningaid on maininud Evelyn Waugh ja P. G. Wodehouse. Vaatamata
väiksusele on sel riigis suur rahvusvaheline mõju: sageli kasutatakse seda näitena
rahvusvahelise õiguse alases kirjanduses ning 2006. aastal nimetas Austraalia välisminister
seda ühe võimaliku vaenlasena, põhjendades kaitselepingut Indoneesiaga. Riiki on toodud
näiteks IdaEuroopa rahvuslusest, Ludwig von Mises analüüsis sealset rahareformi,
ulmekirjanik Isaac Asimov aga armastas jutustada selle riigi elanike pihta käivaid anekdoote.
Mis riik?
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Loodus
6.
See Walesist pärit koeratõug on üks väiksemaid
karjakoeri, aretatud veiste karjatamiseks, kuid peaks
hakkama saama ka lammaste, hanede ja väikeste
lastega. Tänapäeval kaks tõuvarianti: Cardigan ja
Pembroke. Tõu populaarsusele on kaasa aidanud
Elizabeth II, kellel on alati olnud vähemalt mõni seda
tõugu lemmikloomi, esimene neist kandis nime Susan ja
ta on maetud kuningliku perekonna maamaja
Sandringham House’i juures asuvale lemmikloomade
surnuaiale. Mis koeratõug?

7. Eestis on see väike värvuline harilik haudelind ja
läbirändaja. Eelistab elada kuusikutes ja kuusesegametsades. Toitub peamiselt
metsakahjuritest. Talle on iseloomulik väga valjuhäälne laul, mis kestab videvikus 6–8
sekundit, muul ajal 2–3 sekundit ja lõpeb meloodilise hõbedase trilleriga. Eluviis on tal
individualistlik: kui isalind on kevadel endale territooriumi välja valinud, kaitseb ta seda
raevukalt ega lase alguses emalindugi ligi. Iseloomuliku välimuse tõttu on temaga seotud
mitmeid legende. Ta on iiri rahvuslind. Mis lind see on?
8. Küsitav rohttaim on Euraasia parasvöötme tavaline asukas. Õitseb meil kevadest sügiseni,
õis on kolmevärviline ja sügomorfne, 5 kroonlehega, mõlemasooline ja võimeline ise
viljastuma, kuid taime tolmeldavad ka mesilased. Kupar sisaldab kuni 3000 seemet. Taim
hübridiseerub hõlpsasti teiste sama perekonna liikidega. Temast on aretatud kultuurvorme,
kuid juba enne seda oli ta leidnud taimse sümbolina kasutust nt Shakespeare’il (leidub ka
hullunud Ophelia buketis). Rahvameditsiinis soovitatakse teda nahahaiguste vastu,
rögalahtistava, higileajava ja diureetilise vahendina. Taim on Ingerimaa sümbol. Mis lill see
on? (Õige taimeperekond annab 1 punkti).
9. See PõhjaAmeerikast pärit laiuva võraga madal puu on äärmiselt
dekoratiivne. Lehed on pikad ja paaritusulgjad ning värvuvad sügisel
erksalt oranžiks ja punaseks. Õied on tal küll tagasihoidlikud, kuid
neist moodustuvad pikad püstised viljad, mis värvuvad suve lõpul
lillakaks ja püsivad puul terve talve. Meie kliimas on ta siiski veidi
külmaõrn, talle sobib paremini tuulte eest kaitstud soe ja
päiksepaisteline kasvukoht. Mis taim?
10. 27. jaanuaril 2013 sai ametlikult nime asteroid, mille 25. augustil
2008 avastasid Andrušivka observatooriumi astronoomid Ukrainas. Ehkki asteroid teeb tiiru
ümber Päikese 3,68 aastaga, sai see nime millegi järgi, mida me kõik teame ja enamik
kasutab ning mis rändab ümber Päikese umbes 365,25 ööpäevaga. Mis on selle nähtuse
(ja nüüd siis ka asteroidi) nimi?
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Kaunid kunstid
11. See vanamuusikale spetsialiseerunud bariton ja dirigent armastab ka moodsat muusikat,
eriti Steve Reichi ja Arvo Pärdi loomingut. 1974. aastal asutas ta omanimelise
vokaalansambli, mille 1994. aastal koostööst Jan Garbarekiga sündinud plaadi Officium
müüginumbrid küündisid menukama popmuusika tasemele. Aastatel 20012007 oli ta Eesti
Filharmoonia Kammerkoori peadirigent. Kes?
12. Mis värsimõõt see on?
–UU–UU–UU–UU–UU–Ū
–UU–UU–||–UU–UUŪ
13. Velazqueze kuulsal maalil “Las Meninas” (Õuedaamid) on mäletatavasti kujutatud
stseeni, kus kunstnik maalib Hispaania kuningapaari, kes paistab ruumi tagaseinal rippuvast
peeglist. Ruum, kus maali tegevus toimub, oli Velazqueze stuudio Madridi kuningapalees;
seda ruumi kasutati ühtlasi palee muuseumina, ja selle seintele oli paigutatud ka ühe tuntud
barokiaja kunstniku maaliseeria Ovidiuse “Metamorfooside” ainetel. Kuninga peegelpildi
kohal võidutseb Apollo Marsyase üle, kuninganna kohal karistab Minerva Arachnet. Need
maalid asuvad ruumi pimedas osas ning on identifitseeritud palee inventarinimekirjade järgi
(Velazqueze maali järgi neid tuvastada ei õnnestuks). Kes on selle maaliseeria autor, kelle
olid rüütliks löönud nii Velazqeze maalitud Felipe IV kui inglise kuningas Charles I?

14. Selles kaadris on
inimnäod paigutatud just
sellele režissöörile
iseloomulikult. Need
näitlejad on mänginud
paljudes selle režissööri
filmides. Kes on see
režissöör ja mis filmiga on
tegu?

15. Kõrgkeskaja ja renessansi kirikumuusika oli rangelt reglementeeritud. Näiteks oli
välistatud intervall, mille suurus on täpselt 3 tooni (puhas kvart on 2,5 tooni, puhas kvint
3,5). Bach kasutas seda siis, kui tekst nõudis. Džässis on see täiesti tavaline võte. Kuidas
seda intervalli nimetatakse?
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Teadus
16. Kes on see Ameerika kognitiivteadlane, Nobeli
füüsikapreemia laureaadi poeg ja mitme bestselleri
autor, kes 1999. aastal, Puškini 200. sünniaastapäeva
puhul avaldas “Jevgeni Onegini “ värsstõlke? Tema
kirjutatud raamat oli esimene, mille amazon.com
1995. juulis müüs. Pildil on tema avastatud fraktal, mis
kujutab Blochi elektronide energiatasemeid
magnetväljas; fraktalit nimetatakse … liblikaks,
punktiiril peaks olema selle teadlase nimi.

17. Kes oli see tuntud keemik, kelle nimelist seadust on meile kõigile püütud koolis
õpetada, kelle luuletused olid teadusloolase Marie Hall Boasi sõnul "väga halvad" ning kes
tõrjus matemaatika kasutamist teaduses neljal põhjusel: 1) see vähendab lugejate arvu; 2)
see tekitab alusetuid ootusi teaduse täpsusele; 3) see levitab ohtlikke arvamusi jumala ja
loodusseaduste suhtes; 4) reaalne maailm ei allu matemaatika seadustele?

18. Kes on see Ukraina kasakate seast pärit teadlane, kes sündis ühes Venemaa pealinnas
ja suri teises, oli Keiserliku SanktPeterburgi Akadeemia liige ja Riiginõukogu liige
konstitutsiooniliste demokraatide (nn kadettide) esindajana, pärast revolutsiooni aga sai
üheks GOELRO (kogu maa elektrifitseerimise) plaani loojaist ning uraanist tuumaenergia
saamise uuringute algatajaks NSV Liidus? Ta oli Ukraina Teaduste Akadeemia esimene
president, kuid pidas oma peamiseks kultuuriliseks ülesandeks vene kultuuri juhtrolli
säilitamist Ukrainas. Sellele vaatamata kannavad tema nime Ukraina uurimisjaam
Antarktikas ja ülikool Krimmis.

19. Tartu Ülikooli kuraator, krahv Alexander Keyserling külastas ühel hommikul oma sõpra,
kes jutustas talle oma unenäo: "Ma tulin taevaväravasse ja palusin luba sisse astuda. "Kes
seal on?" küsis Peetrus.  "Ma olen vana ...(nimi)... "  "Nii, kostis Peetrus, "kas sa Tseilonil
käisid?"  "Ei, aga kaks korda Novaja Zemljal."  "Lambapea," karjus Peetrus ja virutas
taevase ukse kinni."
Kes oli see väljapaistev loodusteadlane, kelle kohtumisi Keyserlingi ja Peetrusega
kirjeldab nõndamoodi Jakob von Uexküll?
20. Polütetrafluoroetüleen on lineaarse ahelaga tugevalt kristalliline polümeer. Materjal on
hüdrofoobne ja erakordselt sitke, ei põle ning on suurepärase kuumus ja
ilmastikukindlusega, mistõttu seda kasutatakse tihendite, hermeetikute, kaabliisolatsiooni,
isemäärivate laagrite, toidunõude jms valmistamisel. Tuntakse seda enamasti keemiafirmale
DuPont registreeritud kaubamärgi nime all. Mis nime all me seda ühendit tunneme?
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Moodne maailm
21. See 2006. aastal moodustatud kunstnikerühmitus on Venemaal silma paistnud poliitiliste
ja provokatiivsete performance’ite poolest. Sellele vaatamata sai rühmitus 2011. aastal
Venemaa kultuuriministeeriumilt innovatsioonipreemia, mis anti neile peenist kujutava graffiti
eest ühel Peterburi sillal, mille avanedes näidati seda “šedöövrit” FSB akendesse. Auhinda
nad vastu võtma ei läinud ja raha annetasid ühele inimõiguste organisatsioonile poliitvangide
abistamiseks. Kõige kuulsam on ilmselt sellesse rühmitusse kuulunud kunstnike ülesastumine
Moskva Lunastaja kirikus Pussy Rioti nime all. Mis nime see sõjakas rühmitus kannab?
22. See moenukkude sari toodi turule 2010. aastal, ja kuigi tootjaks on Mattel, nähakse neis
Barbie’dele tõsist konkurenti. Nukud on osutunud aga nii edukaks, et Euroopa tarnetega
tekkis Mattelil jõulude ajal probleeme. Nagu tänapäeval kombeks, on tegemist frantsiisiga,
ning selle kaubamärgi all müüakse ka mitmesuguseid muid tüdrukutele suunatud kaupu, aga
kaubamärgi alla kuulub ka noorteromaanide sari, mille autoriks Lisi Harrison. Mis nime see
moenukkude sari kannab?
23.2012. aasta detsembris muutis see sotsiaalvõrgustik ja fotojagamiskeskkond,
kasutuslepingut, millega võttis endale õiguse müüa kasutajate fotosid kolmandatele
osapooltele ilma kasutajaid sellest teavitamata, kompensatsiooni maksmisest rääkimata.
Sellest puhkes korralik pahameeletorm, protesti avaldasid nii fotodega tegelevad firmad
(näiteks National Geographic) kui ka mitmed kuulsused (ja kuulsusehakatised, näiteks Kim
Kardashian), ning selle sammu tulemusena kasvas mitmete alternatiivsete fotosaitide
populaarsus märgatavalt. Mis nime see sait kannab?
24. 2012. aasta olümpiamängude ajal tekkis suur kära, kui meediasse lekkisid selle firma
reklaamid, milles osales Michael Phelps. See algselt luksuslike reisikohvrite valmistamisega
tegelenud firma kasvas 1990ndatel moemajaks ja kuulub ühte suurimasse luksuskaupu
tootvasse kontserni LVMH. Mis kaubamärk?
25. See Prantsuse elektroonilise muusika
duo teatas käesoleva aasta jaanuaris, et on
sõlminud lepingu Columbia Recordsiga ja sel
aastal tuleb neil välja uus stuudioplaat, mis
oleks sellele 1990ndate keskpaigast
tegutsenud duole alles neljas. Nad on
kuulsad väga viimistletud visuaaliga uhkete
liveesinemiste poolest, aga ka selle poolest,
et varjavad esinemistel ja intervjuudel
nägusid, väidetavalt algselt lihtsalt häbelikkusest, kuid on sellest kujundanud oma muusikat
iseloomustava robotikuvandi. Mis bänd?
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Ajalugu
26. Sellele 16. sajandil Šveitsist ja Tiroolist alguse saanud radikaalsele reformistlikule
liikumisele andsid nime nende vaenlased, kes viitasid sellega nende kombele ristida neid, kes
on juba lapsena ristitud. Liikumise esindajate silmis polnud aga tegemist mitte mingi
“taasristimisega”, sest kuna ristitav peab olema suuteline oma usutunnistust väljendama, siis
lapsena ristimine ei loe. Nii radikaalsete vaadete tõttu kiusasid neid ühtviisi taga nii
protestandid kui ka katoliiklased. Nende otsesteks järglasteks on amišid, mennoniidid ja
hutteriidid. Kuidas nimetasid selle liikumise esindajaid nende vaenlased?
27. See Vene kirjanik elas aastatel 19061913 Capri saarel, osalt tervise pärast, osalt
sotsiaaldemokraatlikest vaadetest tingitud probleemide tõttu. Venemaale tagasi pöörduda
võimaldas tal Romanovite dünastia 300. aastapäeva puhul antud amnestia. Uuesti kolis ta
Itaaliasse elama 1921. aastal, tervise pärast (tuberkuloos), aga kuna Itaalias teda kirjanikuna
ei tuntud ja raha oli vähe, naasis ta 1932. aastal Stalini kutse peale siiski Venemaale. Kes oli
see kirjanik?
28. Kes on see USA aukodanik ja Nobeli kirjandusauhinna laureaat, kellele preemia
andmist põhjendati muuhulgas “särava kõnekunstiga kõrgete inimlike väärtuste kaitsel”, kuid
kes kirjutas vaid üheainsa romaani: “Savrola, lugu revolutsioonist Lauraanias”? Seeeest
aetakse teda sageli segi tema kaasaegse samanimelise USA romaanikirjanikuga.
29. 17. aprillil 1986 kirjutati alla rahuleping, mis lõpetas pikima maailma ajaloost teadaoleva
sõja. Agressori ohvriks langesid 1651. aastal Scilly saared, mis polnud küll otseselt iseseisev
territoorium ega ammugi riik, kuid kus pesitses emamaa kodusõja üks osapool. Kui
kodusõda lõppes, vajus kogu intsident unustusse, ehkki Scillyle sõja kuulutanud riik on tänini
alles ning Scilly emamaaga ka korduvalt sõdinud. Kui Scilly ajaloolane Roy Duncan
agressorriigi saatkonda järelepärimise läkitas, nõustus too lõpuks ametlikult rahulepingule
alla kirjutama. Mis oli see sõjakas riik, tuntud koloniaalmaa?
30. Täna 102 aastat tagasi sündis mees, kes rajas kaks uut traditsiooni või liikumist. Üks
neist kõlab üsna teadusesarnaselt, kuid ei ole teadus, teise nimi seostuks justkui toitumisega,
kuid ka see seos on vale. Enda väitel juhtis ta 10003000 km pikkust
Alaskaekspeditsiooni, kus võitles Kodiaki karuga, ning pälvis Teises maailmasõjas 21
medalit ja sai lahingus haavata; sõltumatute allikate järgi lõppes ta ekspeditsioon siiski juba
teisel päeval ja sõjas ei osalenud ta ainsaski lahingus, ka medaleid teenis ta vaid 4. Tema
loomingut armastavad paljud filmitähed, kuid kui tema tuntuima romaani järgi tehti 2000.
aastal film, pälvis see auhindadest vaid seitse Kuldset Vaarikat. Kes oli see isehakanud
kangelane ja rahvajuht?
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Eesti
31 .Kõik Eestist pärit tippmodellid ei kannagi nime
Carmen (või Karmen). See 1987. aastal sündinud tütarlaps
on kaunistanud nii Vogue’i kaant kui ka mitmete kuulsate
brändide reklaamplakateid. Kes?

32. See romaani filoloog, kirjandusteadlane ja
muusikapedagoog lõpetas 1937. aastal Cambridge’i
ülikooli. Tartu Ülikoolis töötas ta aastast 1945, õpetades inglise, prantsuse, hispaania ja
itaalia keelt ning kirjandust, aga lisaks õpetas ka muusikaliteratuuri Tartu Muusikakoolis. Ta
on maetud Raadi kalmistule, kuhu tema õpilased on talle ausamba püstitanud. Kes?
33. See Eesti näitlejanna on pärit näitlejate suguvõsast. Ka tema vanaema ja vanaisa on
olnud tuntud ja armastatud näilejad. Samuti on näitleja tema abikaasa. Küsitav isik lõpetas
2010. aastal Eesti Muusika ja Teatriakadeemia lavakunstikooli XXIV lennu näitleja erialal
ja töötab samast aastast Tallinna Linnateatris. Ta mängib etendustes  "Biloxi
blues","Arkaadia", "Peko", "Undiin". On pälvinud noortele näitlejatele antava
Kristallkingakese rändauhinna. Kes on see näitlejanna?
34. See kunstnik õppis Peterburi Kunstide Edendamise
Seltsi koolis ühel ajal Mark Chagalliga, jagas Pariisis
Mesipuus tuba Tuglase ja Jaan Koortiga. Tema lühikest,
kuid värvikat elu on novellis jäädvustanud Jaan Undusk.
Vasakul tema illustratsioon NoorEesti IV albumile.
Kes?
35. Selle piirkonna nime tekke kohta liigub kaks
versiooni. Ühe järgi seletas sealne rahvas piirkonna
eriskummalisi pinnavorme naljajuttude tegelase
tegutsemisega, teine lugu räägib sellest, et tsaariajal
elanud seal salapiirituse vedajad ja hobusevargad, kes
olevat sügavates metsades ja raskel maastikul
seadusesilmale kättesaamatuks jäänud, ja pannud
korralikke inimesi emotsionaalselt väljenduma. Oluline
roll piirkonna nime ja looduse tutvustamisel on olnud
kohalikul looduskaitsjal ja kauaaegsel metsamehel VelloTaivo Denksil. Kuidas seda
piirkonda kutsutakse?
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Varia
36. Kuigi see kaubamärk registreeriti 1935. aastal USAs, tõi selle 1939. aastal turule
hoopis Kanada firma Canadian Lady. Üks populaarsemaid mudeleid oli 1961. aastal turule
tulnud “Model 1300”, mis on praktiliselt identne tänapäeval selle kaubamärgi all müüdavaga.
Euroopas müüdi tooteid juba 1964. aastast, kuid tõeline elevus tekkis alles 1991. aastal,
ning selle toel viidi kaubamärk 1994. aastal uuesti USA turule. Tänapäeval on ühest
praktilisest tootest saanud terve seksikust rõhutav sari, samas emamaal, Kanadas,
rõhutatakse brändi turustamisel endiselt toodete praktilisust. Mis kaubamärk?
37. Iseloomulik on sellele mustriga kootud kangale see, et muster ei moodustu mitte koe ja
lõimelõngadest, vaid lisalõngadest, millest jäävad pahemale poolele ülejooksud (nii et
pahemat poolt ei saa kasutada), kuid pealmisele poolele moodustub tikandit meenutav
reljeefne muster, mis sageli muudab kanga jäigaks. Nimi viitabki kanga kohrutatud
pealispinnale ja on tuletatud samast tüvest nagu spargelkapsa itaaliakeelne nimetus. Mis
kangas?
38. Louisiana kreooli köögis kasutatakse ühe toiduainesegu kohta hüüdnime "püha
kolmainsus", sest seda kasutatakse niivõrd paljudes toitudes. Üks osa sellest on kollane või
punane, kaks osa rohelised; üks osa kasvab maa all, kaks maa peal; üks osa on pikergune,
kaks sellega võrreldes pigem ümarad. Üks osa on magus, üks kibe ja üks vahepealne. Mis
on need kolm aedvilja?

39. Sellele peamiselt munavalgest ja suhkrust valmistatud magustoidule on iseloomulik kõva
koorik, kuid pehme sisu. Traditsiooniliselt serveeritakse teda vahukoore ja värskete
puuviljade või marjadega. Kuidas on selle magustoidu nimi?
40. Nagu üldiselt teada, armastas superspioon James Bond kokteilidest üle kõige martinit,
mille valmistamiseks tal oli range reegel: "Loksutada, mitte segada." Milline briti kirjanduse
klassik aga kirjutas: "Martinit tuleks alati segada, mitte loksutada, nii et molekulid lebaksid
meelalt üksteisel."?
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Vastused
Küsimused koostasid Ehte Puhang, Raul Veede, Eva Lepik ja Kirsti Kasemets.

1. Potosí EP
2. Tartus EP
3. Maghrib (ka Maghreb) EP
4. UusMeremaa KK
5. Ruritania RV
6. corgi EP
7.Punarind EL
8. Aaskannike e. käoorvik (lihtsalt kannikese eest 1 punkt) EL
9. äädikapuu ehk harilik sumahh EP
10. Wikipedia RV
11. Paul Hillier EP
12. eleegiline distihhon EL
13. Peter Paul Rubens EL
14. Ingmar Bergman, Nattvardsgästerna (“Armulaualised”, inglise keeles levinud
pealkirjaga “Winter Light”), 1962. EL
15. Triiton ehk diabolus in musica EL
16. Douglas Hofstadter EL
17. Robert Boyle RV
18. Vladimir Vernadski RV
19. Karl Ernst von Baer EL
20. Teflon EP
21. Voina EP
22. Monster High EP
23. Instagram EP
24. Louis Vuitton EP
25. Daft Punk EP
26. Anabaptistid EP
27. Maksim Gorki EP
28. Winston Churchill RV
29. Holland RV
30. L. Ron Hubbard RV
31. Tiiu Kuik EP
32. Arthur Robert Hone EP
33. Sandra Uusberg KK
34. Erik Obermann EL
35. Paganamaa EP
36. Wonderbra EP
37. brokaat EP
38. Magus paprika, mugulsibul ja varsseller RV
39. pavlova EP
40. William Somerset Maugham RV

