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Kirjandus 

 
 
 
 

1. Novell „Kõhkleja Bernard” (ilmunud mh. Vikerkaares (2004, nr 12), kogumikus 
„Tartu rahutused“ (2009) ja autorikogumikus „Ebatavaline ja ähvardav loodus“ 
(2010)) räägib jalutaja Bernardist, kes ei taha tänavanurgale jõudes kunagi valida 
üht konkreetset rada ning on sunnitud valikuvõimaluste ette sattudes alati 
kahestuma (mitmestuma), ja niimoodi kuni lõp(matuse)uni välja – kuni kogu 
linn on seda sorti kõhklevate Bernarditega täidetud. Novelli autoriks on 
Tallinnas ja Karksi-Nuias kasvanud kirjamees (s. 1973), kelle loomingut on 
pärjatud mitmete auhindadega (mh. Tuglase novelliauhind 2000, 2002, 2010; 
Gailiti novelliauhind 2011). Kes on see tunnustatud novellist? 

 

 

 
 

2. Tuntud USA ulmekirjaniku Ray Bradbury üks kuulsamaid teoseid on „451 kraadi Fahrenheiti“, mille põhjal 
on 1966 aastal vändatud ka mängufilm. Kust on saanud see teos nime ehk mis juhtub autori arvates 451 °F 
juures (ametlikel andmetel aga vahemikus 424–475 °F)? 
 
 
 
 
 

3. Selle 1944. aastal Baieri-Švaabimaal sündinud ja Inglismaal elanud saksa 
kirjaniku proosateosed on peaaegu täies mahus Eesti keeles ilmunud 
(tuntumad neist: “Väljarändajad”, “Austerlitz”, “Saturni rõngad”) ja lisa 
neile ei tule, kuna autor hukkus 2001. aastal autoõnnetuses. Nii jäi tal 
saamata ka Nobeli kirjanduspreemia, mille vääriliseks paljud teda pidanud 
on. Kellest on jutt?  

 
 
 
 
 
 

4. Eesti Ulmeühing annab alates 1998. aastast välja auhinda Stalker ulmežanri kuuluva kirjandusteose eest. 
Auhinda antakse eraldi algupärastele ja tõlketeostele ning romaanidele ja juttudele. Teadagi, nime on auhind 
saanud Tarkovski samanimelise filmi järgi, mis aga omakorda põhineb 1972. aastal Nõukogude Liidus 
avaldatud ulmeromaanil. Küsime romaani nime. 
 

 
 
5. Jorge Luis Borgese samanimelises jutustuses on ... unustamatu objekt. See võib ilmuda pealtnäha tavalise 

eseme või olendina, kuid õnnetu, kes ... kord näinud on, ei suuda surmatunnini seda oma mõtetest peletada. 
Seda nime kannab aga ka eriti käreda sound’iga Eesti mürarokiansambel ning rida idamaade valitsejaid, 
sealhulgas viimane Afganistani kuningas. Mis nimi? 
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Geograafia 

 
6. Küsime asulat Loode-Venemaal (A), mille elanike arv (hetkeseisuga ~2000) 

peaks prognooside kohaselt aastaks 2025 kerkima 34 000-ni. Wikipedia 
andmetel oleks seejuures tegemist esimese uue linnaga Venemaal pärast 
Nõukogude Liidu lagunemist. Asula tõmbejõu põhjustab miljardeid dollareid 
maksnud nafta-, söe- ja konteinerterminal, mis pikas perspektiivis peaks 
koomale tõmbama Vene transiidiveosed Muugale, Tallinnasse ja Riiga. Mis 

asula/sadam/tulevane linn?   

 
 
 

7. Euroopa Liidu pealinnadest asub merepinna suhtes kõige madalamal Amsterdam, kuid kõige 
kõrgemal just see linn. 2011. aasta seisuga elas seal ligikaudu 3,2 miljonit inimest ning 
Wikipedia andmetel on seal puid ja rohealasid inimese kohta rohkem kui üheski teises 
Euroopa suurlinnas. Lisaks olevat linna ümbritsevates metsades omal ajal palju karusid 
leidunud, mistõttu on maasikapuu najale naaldunud karu juba keskajast saadik ka linna vapil 
kujutatud. Mis linnast on jutt? 

 
 
 

8. Üks Aafrika postkoloniaalse ajaloo tuntumaid eraldumiskatseid leidis aset 
1960. aastal kui Belgia vägede toetusel üritas vastiseseisvunud Kongo DV 
jõukaim ja maavarade rikkaim piirkond riigist lahku lüüa. Lahvatanud 
Kongo kriis päädis ÜRO sõjalise sekkumise, lahkulöömiskatse 
mahasurumise, Kongo juhi Lumumba ja ÜRO peasekretäri Hammarskjöldi 
hukkumise ning ühend-Kongo langemisega Mobutu autoritaarvõimu alla. 
Mis isehakanud riigist (1960-1963) või ka tänasest Kongo provintsist 

on jutt (kaardil lõunapoolseim/roheline)? 
 
 
 
 

9. See alevik on samanimelise valla, mille lippu ka paremal näete, keskus. 
Sealne tähtsaim vaatamisväärsus on ... Jakobi kirik - üks suuremaid Eesti 
maakirikuid (esmamaining aastast 1361). Kirikuaias on Vabadussõja 
monument, kuigi Vabadussõja peale mõeldes meenub pigem hoopis üks 
teine sama nimega koht. Küsitavast paigast on pärit Gustav Suits ja 
baltisaksa kiriku- ja kirjamehed vennad Körberid. Milline alevik?  
 
 

10. Näete piltidel Soomes Espoo lähistel asuvat, umbes kolme kilomeetri pikkust ja kilomeetri laiust järve, 
mille kaldal leidis 1960. aastal aset võigas veretöö. Kolm ööseks telkima jäänud noort leidsid jõhkra otsa 
ning neljas, hilisem kahtlusalune, pääses raskete vigastustega. Vaatamata aastakümnete pikkusele 
uurimisele ja meediakajastustele on juhtum endiselt lõpliku lahenduseta, kuid on avaldanud jõulist mõju 
Espoo, Soome ja ka rahvusvahelisele muusikamaastikule. Mis järv? 
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Sport 

 
 
 

11. Kuldne Pall on auhind, millega autasustatakse jalgpalli maailmameistrivõistluste turniiri parimat mängijat. 
Seda auhinda on välja jagatud alates esimesest turniirist aastal 1930 ning kuigi üldiselt on auhinnasaajad olnud 
väljakumängijad, võib nimekirjast leida ka ühe väravavahi. Vihjena olgu ka öeldud, et mängumehe vanaema 
on lätlanna ning isagi Liepajast pärit. Kellele see auhind omistati? 

 
 
 

12. Pildil nähtav Tronsbergis sündinud sporditäht pani spordimaailma 
endast rääkima juba varases lapsepõlves ning 2008. aastaks oli mees 
jõudnud välja maailma esikümnesse. Rõivabrändi G-Star Raw endise 
reklaamnäo viimased esitused peaksid aga kõigil veel värskelt meeles 
olema. Kes? 

 
 
 
 

13. Küsime endist Kanada hokikoondise väravavahti, kes on võitnud kahe erineva klubi (Montreal Canadiens ja 
Colorado Avalanche) ridades kokku 4 Stanley karikat. Tegemist on ainsa mängijaga NHL-i ajaloos kellele 
on kolm korda omistatud Conn Smythe’i trofee (NHLi playoffi kõige väärtuslikum mängija), aastatel 1986, 
1993 ning 2001. Ta on NHL-is pidanud 247 playoff kohtumist, võitnud nendest 151 ning nendest rohkemat 
pole seni suutnud ükski teine väravavaht. Ühtlasi oli ta ka esimene väravavaht, kes jõudis karjääri jooksul 
pidada 1000 mängu (karjääri lõpuks kogunes 1029 mängu). Tema kantud särk numbriga 33 on pensionile 
saadetud nii Montreal Canadiens'i kui Colorado Avalanche'i poolt. Kes? 

 
 
 

14. 2009. aastal Tallinnas peetud naiste tennise Euroopa-Aafrika tsooni Fed Cup’i esiliiga turniiril toimus 
muuhulgas kohtumine, kus vastamisi läksid kaks hilisemat maailma esireketit. Kahes setis (6-3, 6-3) jäi peale 
tänaseks 21 WTA turniirivõitu teeninud neiu, kes alistas hilisema Londoni olümpiamängude 
pronksmedalivõitja, tänaseks 17 WTA turniirivõitu kogunud tennisisti. Suurt kasu sellest aga ei olnud, sest 
naiskond kaotas mängudeseeria sellele vaatamata 1-2. Kes kohtusid (2 nime)? 

 
 
 
 
 

15. Küsime Eesti jalgpallurit, kelle põhiandmed on järgmised: 
 
• 1902 Tallinn – 1985 Bradford 
• koondisekarjäär 1920-1931 
• 44 koondisemängus 16 väravat 

 
, kelle lühikese profikarjääriga võib tutvuda kirjasõna vahendusel ning 
kelle kohta ilmus 1923. aasta Spordilehes juuresolev meeleolukas 
iseloomustus. Kes? 
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Poliitika ja lähiajalugu 

 
16.  Viimsepäevakell on sümboolne kella numbrilaud, mida haldab ajakirja „Bulletin of 

the Atomic Scientists“ juhatus alates aastast 1947. Mida lähemal on kellaaeg 
südaööle, seda suurem on tõenäosus globaalseks katastroofiks (kui Külma Sõja ajal 
hindas kell globaalse tuumasõja vallandumise tõenäosust, siis nüüdsel ajal on arvesse 
võetud ka muud, nt. looduskeskonnaga seotud ohte). Kellaseiereid on lähiajaloo 
jooksul „nihutatud“ korduvalt, iga kord vastusena mõnele maailma mastaabis 
ohtlikule või turvalisust tõstvale sündmusele/arengule. Praegu on keskööni aega viis 
minutit. Kõige lähemal oli kell keskööle 1953 aastal - siis oli kellaaeg 23.58. Mis 

sündmus(ed) oli(d) toona seierite nihutamise põhjuseks? 

 
 

17. Pildil nähtav, 1964. aastal sündinud ning ülikoolis ehitusinseneri 
hariduse omandanud perepea on arvamusliidrina laiema tähelepanu all 
alates 2006. aastast. Liikuva eluviisi ja keerulise saatusega mehe 
väljaütlemisi oodatakse huviga ning nendes sisalduv retoorika ei ole 
valdavalt suurvõimude rahvusvahelist poliitikat soosiv. Kes?  

 
 
 

18. Küsime aastat, mil aprillikuus: 
- Sündis poliitikamaailma Põhja-Korea „igavene president“ Kim Il-Sung 
- Ärimaailmas surid USA magnaadid Astor IV, Guggenheim ja Straus  
- Tehnikamaailmas lendas Harriet Quimby esimese naisena üle La Manche’i väina 
- Kultuurimaailmas asutati filmistuudio Universal 

 

 

19. Mitte ainult Hitlerile ei meeldinud joonistada. Vasakpoolsetel fotodel näete taieseid, mis „avastati“ ühe häkkeri 
poolt ning peegeldavad autori mitmekülgsust – lisaks koertele, majadele ja muule ei valmista talle mingit 
probleemi ka vannitoaolme tõetruu kujutamine. Parempoolsetel fotodel näete härrasmeest (sündinud 1946) aga 
Vladimir Putiniga lustimas. Kes on see multitalent?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Kuulete taustaks pala Briti rokkansambli Colonel Bagshot poolt 1971. aastal välja antud, suuresti ühest 
sõjalisest konfliktist mõjutatud ning iroonilist pealkirja „Oh! What a lovely war“ kandvalt albumilt. Sõja 
iseloomustamiseks võib muuhulgas öelda, et selle lõppedes oli võitev osapool suurendanud oma territooriumi 
ligi kolm korda, kaotanud hinnanguliselt ligi tuhat võitlejat (kaotajate 20 000 vastu) ning orienteeruvalt 400 
tanki ja poolsada lennukit. Mis sõda viis sellise tulemuseni ning jõudis Colonel Bagshoti vahendusel ka 
plaadiriiulitele? Ootame täpset vastust. 
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Majad ja masinad 

 
21. Maailmalinna New Yorgi kõrgeim hoone on oma 541 

meetriga (maailma kõrguselt neljas) sel aastal avatud One 
World Trade Center. Paremal näete aga New Yorgi 
kõrguselt teist (381 m), kolmandat (366 m) ja neljandat 
hoonet (319 m). Mis nimesid need kannavad (3 õiget 2p, 2 
õiget 1p)? 
 

22. Näete piltidel tüüpilisi õigeusu külakabeleid Setumaal. Hoonete puhul on tegemist küla kogukonna pühakoja 
või usukultuse hoonega, mis tavaliselt kannab küla pühaku nime ja kus kord aastas, pühaku nimepäeval 
peetakse preestri osavõtul jumalateenistust. Jumalateenistusi peetakse hoonetes mõistagi rohkemgi ning vanim 
selletaoline hoone Mikitamäel pärineb väidetavalt 1694. aastast. Kuidas selliseid külakabeleid kohalike seas 
kutsutakse? 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

23. Fotol on kujutatud ilmselt maailma eksklusiivseim 
McDonalds’i kiirtoidurestoran, kuid sellega linna 
vaatamisväärsused ei piirdu. Näha saab ka tagurpidi (katus 
allpool) Valget Maja, „tähestikutorni“, luksushotelle ja palju 
muud. Võib lisada, et elu jooksul on sadamalinnaga seotud 
olnud nii laulja Katie Melua, Arkadi Strugatski kui lühiajaliselt 
ka Jossif Stalin ise.  Mis linn?  
 

 

24. Näete pilte kahest allveelaevast. Vasakpoolsel on makett Robert Fulton'i poolt 1800. aastal projekteeritud 
alusest - ühest esimesest funktsioneerivast allveelaevast maailmas. Parempoolne pilt kujutab aga esimest 
funktsioneerivat ja ka relvajõudude käsutuses olnud tuumaallveelaeva, mille tõenäoliselt tähtsaimaks 
missiooniks oli külastada jää all Põhjapoolust. Nimi on neil aga üks. Milline? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Piltidel näete esimest valmis ehitatud ülehelikiirusega 
reisilennukit, mille prototüüp tegi oma esmalennu 1968. 
aastal. Reisijaid hakkas lennuk vedama küll alles 1977. 
aastal - kaks aastat hiljem kui selle ainus konkurent. 
Mis lennukimudelist on jutt? 
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Film ja foto 

 
26. 80-ndatel mängis küsitav peaosa filmides "Nine 1/2 weeks", "Barfly"ja "Angel heart" ning sai kriitikutelt kiita. 

Isegi sedavõrd, et mõnede väitel pidi temast saama suurem fenomen kui James Dean. 90-ndatel otsustas ta aga 
ala vahetada ning professionaalseks poksijaks hakata. Aastatel 1991-1994 pidas 8 matši millest võitis 6 ning 
viigistas 2. Tagasipöördumine filmimaailma ei osutunud esialgu väga edukaks ning alles roll 2005. aastal 
linastunud filmis "Sin City" tõi taas kriitikute heakskiidu ning avas Hollywoodi uksed. Peaosa Darren 
Aronofsky käe all valminud ning 2008. aastal linastunud filmis tõi talle lõpuks ka auhinnad parima meespeaosa 
kategoorias (teiste seas ka Kuldse Gloobuse ja BAFTA) ning lisaks esimese Oscari nominatsiooni. Kes? 
 
 

27. Näete pildil William Shakespeare’i abikaasat (1555-1623) või vähemalt 
Sir Curzoni ettekujutust sellest, milline ta välja võis näha. 1582. aastal 
sõlmitud abielu tõi ilmale kolm järeltulijat ning kestis kuni Shakespeare 
surmani 1616. aastal. Sama täisnime kannab aga ka 1982. aastal sündinud 
USA näitlejatar, kelle rollivalikust leiab peamiselt romantilisi komöödiad 
aga ka näiteks Kassnaise rolli filmis „Pimeduse rüütel“ ning 
auhinnakapist parima kõrvalosatäitja Oscari filmi eest „Hüljatud“. Mis 

on naiste ühine nimi? 

 

 

28. Küsitav on maailmakuulus Tšehhi fotograaf (s. 1938). Laiema avalikkuse 
ette jõudis ta salaja Läände smugeldatud reportaažiga 1968. sündmustest 
Prahas, mis avaldati esialgu anonüümselt, initsiaalide P.P. (Prague 
Photographer) all. Maineka fotoagentuuri Magnum toel õnnestus 1970. 
aastal ka fotograafil enesel Inglismaale pageda. Ta on tänaseni Magnumi 
aktiivne, hulga auhindadega pärjatud kaastööline. Küsitav on tuntud oma 
hulkurinatuuri poolest - kõrge vanuseni veetis ta oma suved mööda 
Euroopat rännates, sageli ööbides lageda taeva all, kunagi ära ütlemata 
klaasikesest slivovitšist. On dokumenteerinud mustlaste elu, aga ka 
Kesk-Euroopa tööstuspiirkondade maastikke. Kes? 

 

 

29. Küsime 1960. aastal sündinud Ameerika filminäitlejat, kelle viljaka loometee krooniks on 

sel sajandil võidetud Oscarid peaosatäitmiste eest filmides  „Mystic River“ ja „Milk“. 
Lisavihjetena võib öelda, et lisaks filmilinale on küsitav viimasel ajal tuntud ka 
humanitaaraktivistina, aastatel 1996-2010 oli ta abielus näitleja Robin Wrightiga 
ning juuresolev foto pärineb tema kunagisest kooli aastaraamatust.  Kes? 
 
 
 

30. Ilmselt nii mõnigi kogenud kilbar tunneb pärast järjekordset lapsmuusikuid, arvutimänge või tõsielustaare täis 
pikitud popkultuuriplokki, et ta on „selle jama jaoks juba liiga vana“. Tunne on üdini tuttav aga ka Danny 
Gloveri poolt populaarses filmitetraloogias (1987-1998) kehastatud karakterile Roger Murtaugh’le ning selle 
värvikast väljendusest kujunes filmisarja peamisi tunnuslauseid. Mis filmi(de)s on mehel pidevalt jamast 

kõrini? 
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Loodus 
 

31. Juuresoleval Pieter Bruegel'i (1525 – 1569) maalil arvatakse olevat 
ergotismi käes kannatavad inimesed. Selle haiguse sümptomite 
hulka kuuluvad nii üldised mürgitusnähud, neuroloogilised ja 
mentaalsed sümptomid (peavalud, paresteesiad, psühhoosid ja 
maaniad) kui ka gangreen, mis võib viia lõpuks jäsemete 
amputatsioonini. Ajalooliselt on haiguse põhjuseks olnud ühe seene 
poolt rikutud toidutaimede tarvitamine. Nimetage 

seen/taimehaigus! 

 

 

32. Näete pildil vahvat looma (Daubentonia madagascariensis), kes oma 
nime on väidetavalt leidnud esmaavastajate üllatushüüde järgi. 
Kassisuuruseks kasvav loom elab Madagaskari vihmametsades, täidab 
kohapeal mõneti rähnide ökoloogilist nišši ning looduslikke vaenlasi 
tal peale inimeste ei ole. Kohalikud teda eriti ei salli, sest looma 
peetakse surma sümboliks ja halvaks endeks. Laiemas mõttes kuulub 
elukas leemurite hulka. Mis loom?    

 
 
 
 

33. Sellesse valdavalt Vana Maailma troopikas levinud taimeperekonda 
kuulub üle 100 liigi. Paksuleheliste (Crassulaceae) sugukonnale 
iseloomulikult on nad sukulentsed, varudes vett lihakatesse lehtedesse 
ja vartesse. Perekonda kuulub mitmeid hinnatud toa- ja aiataimi. 
Osadele liikidele, mida mõned süstemaatikud käsitlevad eraldi 
perekonnana pungleht (Bryophyllum), on omane iseäralik vegetatiivse 
paljunemise viis: tütartaimed kasvavad emataime leheservadel. Mis 

taimeperekonnast on jutt? 
 
 
 
 
 

34. See looduskaitseala asub Saaremaa kõige vanemal ja kõrgemal osal, mis ulatub ligi 60 m üle merepinna. 1957. 
aastal rajatud kaitseala keskus asub endise Audaku leprosooriumi kohal. Umbes 2600 hektaril kaitstaval pinnal 
kasvab hulk taimharuldusi, näiteks saaremaa robirohi, tömbiõiene luga, alpi võipätakas, tuhkpihlakas, mägi-
naistepuna, lõhnav käoraamat, luuderohi. Eriti on kaitseala tuntud kunagise Antsülusjärve rannaastangu all 
asuvate allikasoode poolest. Mis looduskaitseala? 

 

 

 

 

35. Kuigi 1930.-tel pakuti Soome rahvuslilleks rukkilille ja härjasilma, siis 1982. aastal valiti selleks hoopis 
küsitav, meilgi tavaline kevadlill. Kogu taim on mürgine, aga sellest hoolimata on teda kasutatud 
rahvameditsiinis, farmaatsia- ja parfümeeriatööstuses. Rahvapäraseid nimetusi on sel taimel lehekülje jagu, 
kõige tuntumaid vältides näiteks karininni, oravamari, kiri kärä, vilvallikad, viinaõied, lambakeelelehed, soome 
keeles aga on ta lihtsalt kielo. Mis lill? 
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Varia 

 
36. Firma Apple Corps Ltd. loodi 1968. aastal ühe kunstilise rühmituse poolt ning on 

tegutsenud mitmetel aladel, muuhulgas näiteks elektroonika- , muusika- ja 
filmitööstuses. Mis nime nende rühmitus kandis (või kui soovi on, siis kes 

on/olid firma omanikud (4 isikut))?  
 
 
 
 

37. Küsitava Hollandi kunstniku ja graafiku (1898-
1972) tuntuimates töödes esinevad motiivid on tihti 
seotud lõpmatuse või füüsiliselt võimatute 
konstruktsioonide ja ehitistega. Tänapäeval asub 
temanimeline muuseum Haagis. Kes? 

 
 
 
 
38. Näete pildil üht härrasmeest ning tema mõju kulinaariale, moodi ning poliitilisse geograafiasse. Kuigi 

küsitava isiklik seos nii mõnegagi neist oli ähmane, on kõik väidetavalt siiski oma rahvusvaheliselt tuntud 
nime just tema järgi saanud ning loetelu võiks ilmselt pikemgi olla. Kes? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Tänapäevase poliitfilosoofia üheks alustekstiks on Thomas Hobbesi peateos, mis 
põhjendab vajadust absolutistliku riigi järele kui selle alternatiivi (pidev kaos ja 
vägivald ning „kõikide sõda kõikide vastu“) ärahoidmiseks tarvilikku vahendit. 
Konservatismi üks baastekste on nime laenanud aga Vanast testamendist tuntud 
merekoletiselt, kellega Hobbes kõikvõimsat riiki võrdleb. Mis teosest on jutt?  
 
 
 

 

40. Otsade kokku tõmbamiseks sobib mängida varase rokiajaloo üht mõjukamat 
lugu. Pala on saanud FBI juurdluse osaliseks, leidnud hulgaliselt 
kaverdamist (Iggy Pop, Clash, Motörhead ning ligi 1600 teist versiooni) 
ning olgugi, et on esmalt pärit Richard Berry sulest, tõusis see 1963. aastal 
muusikamaailma tippu just tänu küsitavale Portlandi ansamblile. Mis 

ansambel? 
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Geograafia 
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7) Madriid              UK 
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15) Arnold Pihlak (trükis „Viini profi päevaraamat“)        SR 

Poliitika ja lähiajalugu 

16) Vesinikpommide katsetused (NL 1953, USAs katsetati juba 1952)     UV 

17) Doku Umarov            SR  

18) 1912              SR 

19) George W. Bush            SR 

20) Kuuepäevane sõda (ka Juunisõda või Kolmas Araabia-Iisraeli sõda)     SR 

Majad ja masinad 

21) Empire State Building (381m, 1931), Bank of America Tower (366m, 2009),     

ja Chrysler Building (319m, 1930). Viimane jagab kohta ka sama kõrge NY Times Buildinguga  UV 

22) Tsässon             SR 

23) Batumi              SR 

24) Nautilus             UV 

25) TU-144             UV 

Film ja foto 

26) Mickey Rourke            UK 

27) Anne Hathaway            SR 

28) Josef Koudelka            OL 

29) Sean Penn            SR 

30) Surmarelv (Lethal Weapon)          SR 

Loodus 

31) Tungaltera            UV 

32) Aie (või Aye-Aye)           SR  

33) Kalanhoe            OL  

34) Viidumäe looduskaitseala          OL 

35) Maikelluke ehk piibeleht           OL 

Varia 

36) The Beatles (Lennon, McCartney, Harrison, Starr)       UV 

37) Maurits Cornelis Escher           UV 

38) Wellingtoni hertsog Arthur Wellesley         SR 

39) Leviathan            SR 

40) The Kingsmen            SR 

 

 

 

Küsimusi koostasid: Ott Luuk, Urmas Kuresson, Urmo Võsa ja Siim Randoja 


