Tartu meistrivõistlused ▪ 2014-2015 hooaja 3. mäng Prootonilt ▪ 15. oktoober 2014
1) Küsime zoroartrismi (iidse Pärsia usundi) järgijate etnilis-religioosset kogukonda, mis koosneb
täna umbes 120-150 tuhandest inimesest. Kuivõrd (padu)islamistlikus Iraanis pole teiste usundite
jaoks suurt kohta, elavad nad juba sajandeid mujal – ennekõike Indias (peamine keskus Mumbai),
aga ka USA-s, Suurbritannias, Austraalias, Kanadas, Sri Lankal, Pakistanis jne. Nende seast on
teiste hulgas võrsunud Freddie Mercury ja Zubin Mehta. Mis kogukond?
2) Pildil näete Elon Muski poolt 2003. aastal rajatud
esimese vaid elektriautosid tootva autofirma hetke
populaarseimat mudelit. Esimesi prototüüpautosid
tutvustati 2006. aastal, esimesed autod müüdi kaks aastat
hiljem (esimese auto ostjaks oli muide Eesti juurtega
riskiinvestor Steve Jurvetson). Tänu pildil nähtavale
sportsedaanile jõuti 2012. aastal esmakordselt kasumisse.
Millisest autofirmast käib jutt?

3) Näete fotosid ühes linnas asuvatest mälestusmärkidest. Selle linna mitte-eestikeelse taustaga
nime on Paul Ariste kunagi maakeelde pannud kui “Võsaoru”. Esmakordselt on seda mainitud
1564. aastal, elanikke on linnas umbes 3500. Mis linn?

4) Pildil on üks Eesti tuntumaid
torupillimängijaid, kelle ampluaasse
kuuluvad mitmed teisedki rahvapärased
puhkpillid. Noor pärimusmuusik on
lõpetanud Viljandi Kultuuriakadeemia ja
Stockholmi
Kuningliku
Muusikaakadeemia
ning
mängib
lisaks
sooloesinemistele veel ansamblites
Paabel, Trad.Attack! ja Ro:toro. Kes?

5) Ehast Koit Toomeni. Just nii, näete pildil tõepoolest Koit Toome
ämma. Alates 1984. aastast kannab ta Triisa perekonnanime, ent meid
huvitab nimi, mille all tuli ta NSV Liidu juunioride meistrivõistlustel
pronksmedalile ja püstitas senikehtiva Eesti rekordi (1980). Ta treenis
Aita Petersi, Jüri Muraka ja Vello Palmi juhendamisel ning tuli kokku
kolmel korral ENSV sisemeistriks. Kes?
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6) Tema 1962. aastal kirjutatud esikromaanist, mis põhines osalt kirjaniku kogemustel LSD
katserühmas, tuli ülimenukas Broadway näidend ning 1975. aasta Hollywoodi film. Kuigi linateos
sai koguni viis Oscarit, on autor tõdenud, et ta “vihkab seda filmi”. Küsitav pidas end vahelüliks
biitnikute ja hipide vahel ja kui ka lugejad hindavad ehk kõrgelt tema esikromaani, siis kriitikud
tunnustavad enim tema teist, 1964. aastal ilmunud romaani “Sometimes a Great Notion”, millest tuli
samuti kahele Oscarile nomineeritud film. Küsitava kolmas raamat valmis alles 1992. aastal,
rääkides armastusest Alaskal. Kes on see autor?
7) Teda (1280-1331) võiks nimetada viimase aastatuhande rikkaimaks inimeseks. Surres jättis ta
endast maha tänapäevases vääringus 400 miljardi dollari eest varasid. Troonile tõusis see Mali
impeeriumi valitseja aga tollal levinud kombel – kui eelmine kuningas läks Mekasse
palverännakule, määras ta küsitava enda asemikuks ning hiljem saigi asemikust troonipärija.
Küsitava üüratu rikkuse allikaks olid Atlandi ookeanist Sahara kiltmaani ulatuva riigi rikkalikud
soolaja
kullavarud,
samuti
oli
Mali
tolleaegse
Lääne-Aafrika
tähtsaimaks
transiitkaubanduskeskuseks. Kes?
8) Neid liilialiste sugukonda kuuluvaid sibullilli
(Erythronium) kasvab Põhja-Ameerikas ja Euraasias
veerandsada liiki, Eestis kasvatatakse ilutaimena peamiselt
lillakasroosat harilikku ... ja kreemikasvalget kaukaasia ...,
samuti kollaseõielist ameerika liikide hübriidi Pagoda.
Lisaks ilusatele õitele on taimel väga dekoratiivsed lehed.
Eestikeelse nime on see saanud aga hoopis oma sibula
kuju järgi, mis meenutab ühe teise elusolendi teatud osa.
Mis puudub punktiirilt, mis taim?
9) Juba aastaid oleme mitmel pool
linnas võinud näha aknast välja
vaatavaid tuntud tartlasi (praegu nt
von Bocki maja otsaseinal ja alates
mullusest ka kirjandusmuuseumi
otsaseinal – kes täna Vanemuise
tänava poolt tuli, ehk isegi
märkas!). Meid huvitab selle
omapärase linnakujundusprojekti
autor, mainekas fotokunstnik ja
Eesti
kultuuriloo
talletaja.
Põhiametilt Eesti Kultuuriloolise
Arhiivi fotograafina töötav mees
on varem olnud ka ansambli Fix
direktor. Kellest on jutt?

10) Küsime Bulgaaria rahvuskangelast, Vabaduse Apostlit (1837-1873),
keda tema sünnipaiga (Karlovo) järgi peaaegu et tartlaseks võib pidada☺
Küsitav juhtis bulgaarlaste vabadusvõitlust Ottomani impeeriumi vastu,
talle on püstitatud ohtrasti monumente, tema järgi on nimetatud üks
Bulgaaria linn, riigi tähtsaim staadion, jalgpalliklubi jne. Ja 2007. aastal
valiti ta kõigi aegade suurimaks bulgaarlaseks. Kes?
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11) See kõlab kui järjekordne Eesti Nokia – maailma juhtiv 3D-printerite ja printimislahenduste
tootja Stratasys ostis eelmisel kuul hinnanguliselt 100 miljoni dollari eest Harry Meibaumi poolt
viis aastat tagasi loodud start-upi! Tegu on omalaadse virtuaalse inseneribürooga, millel on
maailmas üle 1,5 miljoni kasutaja. See võimaldab inseneridel olla ühenduses kolleegidega kõikjal
maailmas ning jagada omavahel pilves baseeruvaid lahendusi ja tööriistu. Mis start-up?
12) See kostüümikunstnik, akvarellist ja
raamatugraafik (1951-2002) sündis Tartus,
õppis
ülikoolis
ajalugu
ning
alustas
kunstnikuteed
Kaljo
Põllu
juures
kunstikabinetis. Pärast Tallinna siirdumist liitus
Tõnis Vindi rühmitusega Studio 22, töötas
1980. aastatel Moskvas, tema töid on ka
Louvre´i kollektsioonis. Kes?
13) Küsime luukeellaste hulka kuuluvat LõunaAmeerika mageveekala, üht nn elavatest
fossiilidest, kes on tuntud ka kui pirarucu või
paiche. Tegu on hea toidukalaga, mis võib
kasvada üle 2 meetri pikaks ja üle 100 kg raskeks, selle tööstuslik püük on keelatud. Maitsva liha
tõttu kasvatakse ka mujal (Tai, Malaisia). Toitub kaladest ja väikeloomadest, suudab hingata õhku.
Oma asupaiga rahvapärimuses tähtsat rolli mängiva suure kala püüdmisel põliselanike poolt
kasutatakse mitmeid põnevaid võtteid (harpuunimine, surnuks materdamine) ja muidugi on selle
püüki käsitletud mitmetes kalapüügisaadetes. Mis kala?

14) See fotojäädvustus tänavuselt Eurovisioonilt kandis maailma meedias
enamasti allkirja „Üllatunud Conchita Wurst saab lilled tundmatult mehelt”.
Meie aga teame, et see mees nii tundmatu polegi! Laiemalt sai end
poliitikaaktivistiks nimetav isik tuntuks presidendi vastuvõtul, jättes Evelin
Ilvesele andmata terekäe. Ta on olnud ka Eesti Piraadipartei liige, viinud
2013. aastal riigikogust minema ühe arvuti,
lootes paljastada e-valimiste pettusi jne. Kes?

15) Pildil olev noormees (s 1993) on veetnud suurema osa oma
karjäärist FC Flora süsteemi klubides ning viimastel aastatel ka Taanis
ja Saksamaal. Koondise särgis tegi ta debüüdi sel suvel mängus Islandi
vastu, väravaarve Eesti eest avas aga mängus Tadžikistani vastu. Kes?
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16) Kui USA-s on Oscar ja prantslastel César, siis oma rahvuslik filmiauhind on olemas ka
itaallastel. Seda antakse välja alates 1955. aastast ning nime on see saanud ühe kunstniku ja tema
tuntuima teose järgi. Mis nime kannab Itaalia rahvuslik filmiauhind? (2 punkti toob vaid täpne
vastus, milles sisalduvad mõlemad komponendid!)

17) Küsime Daakia kuningat, kes
valitses aastatel 87-106 ning
võitles vahelduva eduga Rooma
impeeriumi vastu. Alates 19.
sajandist on küsitavast kujunenud
Rumeenia
rahvuskangelane,
mistõttu kerkis mõned aastad
tagasi Rumeenia ja Serbia piirile
Doonau kaldale tema auks võimas
monument, Euroopa kõrgeim
kaljuskulptuur (pildil). Kes oli see
Daakia viimane kuningas?

18) Prootoni mulluses linnaliiga mängus läks
Iisraeli-Kanada arhitekt Moshe Safdie kahjuks
nulliringiks. Proovime aga uuesti ja küsime nüüd
Safdie kaasautorit kuulsa Habitat-67 (pildil)
rajamisel. Küsitav (1906-1992) oli 20. sajandi II
poole tuntumaid raudbetoonkonstruktsioonide
teoreetikuid ja praktikuid, eriti tulemuslik oli
tema koostöö Louis Kahniga. Meile peaks hästi
tuttav olema üks tema 1938. aastal avatud
varasemaid töid, ent tuntud on kindlasti ka sõja
eel valminud Tartu elevaator, mis elas üle isegi
sakslaste õhkimiskatse. Kes?

19) Küsime ettevõtet, mis on tekitanud uusi tuuli maailma
spordivarustuse tootjate turul. Tänavu septembris möödus küsitav
tootja USA turul müügitulu tabelis juba Adidasest ja loodab
tulevikus kõigutada ka Nike’i liidripositsiooni. 1996. aastal asutatud
ettevõtte toodetud varustust kasutavad teiste seas Tottenham
Hotspuri jalgpalliklubi, NBA mängumees Stephen Curry ja NFL-i
täht Tom Brady. Mis ettevõtest on jutt?

20) Helilooja ja teos?
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21) NSDAP-i organisatsioon jagunes piirkondadeks ehk gaudeks, mida juhtisid gauleiterid, kes olid
tegelikud kohalikud valitsejad. Sama süsteem toimis teisteski totalitaarsetes riikides, ka Itaalias.
Meid huvitabki Itaalia fašistliku partei kohalike kõrgete juhtide tiitel, mille itaallased laenasid
paradoksaalsel kombel ühest teisest riigist, kellega nad 19. sajandi lõpul (ja uuesti 1930. aastatel)
sõda pidasid. Originaalselt tähendas see nimetus seal maal kõrgaadliku tiitlit, mida Euroopa
süsteemis peetakse vastavaks hertsogile. Mis tiitlist on jutt?
22) 18. sajandil rajati St Peterburgis Admiraliteedi
piirkonnas Neeva ja Moika vahele kaks kanalit ja tekitati
ühtlasi kaks kunstlikku saart, mis kannavad ühist nime.
Kunagi olid seal laevatehased ja laohooned, nüüd
rajatakse sinna suurejoonelist äri- ja meelelahutuskeskust,
millele toodi ohvriks suur osa ajaloolisest hoonestusest.
Küsitavate saartega sama nime kannavad asulad USA-s,
Suurbritannias ja Jamaical, aga (meile vahest kõige
tuntumana)
ka
FIAT-i
kontserni
kuuluv
põllundusmasinate bränd. Mis on saarte nimi? (Võib
vastata nii eesti, vene kui ka inglise keeles)
23) SKF on Rootsi päritolu 1907. aastal loodud suurkompanii, kus töötab umbes 44 tuhat inimest.
Ettevõte tegutseb enam kui 100 riigis (tootmisettevõtteid omatakse 70 riigis). Aluse pani küsitavale
ettevõttele tänu oma epohhiloovale leiutisele (Rootsi patent nr 25406) Sven Wingqvist, nüüdisajal
ollakse omas valdkonnas maailma suurim tootja. Mõistagi huvitab meid, mis on SKF-i
põhitoodang ehk mille leiutas 1907. aastal Sven Wingqvist?
24) Teadaolevalt salvestati esimene eestikeelne laul heliplaadile 1901. aastal Peterburis. Lugu
kandis pealkirja “Paistab sügisel ka päikene” ning selle esitajaks oli Mihhail Goltisson. Klaveril
aitas teda ilmselt Mihkel Lüdig, eestikeelsed sõnad oli laulule meisterdanud Karl August Hermann.
Meid huvitab selle pala helilooja, kelle muudest töödest-tegemistest võiks nimetada veel
“Noormees oja ääres”, “Neiu kaebus”, “Igatsus”, “Hiilgav päike” jt. Maetud on see aastatel 18371921 elanud Eesti kultuuri suurkuju Tartusse, Tallinnas leidub aga temanimeline tänav. Kes?
25) Küsitav mäestik (kõrgeim tipp 3191 m) asub Aasias Iraani ja Türkmenistani piirialadel. Põneva
loodusega piirkond on seismiselt aktiivne, ometi räägivad uudised, et seal arendatakse viimastel
aastatel koguni suusatamist. Küsitava mäestiku nime kandis traditsiooniline nõukaaegne õllesort
ning kannab tänaseni Türkmenistani suurim jalgpallistaadion, kus on mänginud ka samanimeline
kunagine edukas Asgabati vutisats. Mis mäestik?
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26) 1971. aasta detsembris süütas üks Frank Zappa
fänn raketipüstoli abil põlema sealse kohaliku kasiino.
Õnnetus muutis meele eriti kurvaks ansamblil Deep
Purple, kes oli just plaaninud samas oma uut albumit
salvestama asuda. Siiski polnud halba ilma heata, sest
õnnetus inspireeris neid looma uut laulu, mille nimeks
sai Smoke on the Water. Lugu juhtus ühes 25 000
elanikuga veeäärses linnakeses, tuntud festivalipaigas,
kus asub ka pildil olev kuju. Mis linnake?

27) Antiikajal ja ka Bütsantsis oli populaarne
enkaustikanimeline maalitehnika, milles on muuhulgas
valminud kuulsad 1.-3. sajandist pärinevad Faijumi portreed
(vt pilte), lisaks on selles tehnikas taieseid leitud Pompeiist
ja Herculaneumist. Tehnika nimetus tuleneb küll
kreekakeelsest sõnast tähendusega “sisse põletama”, kuid
meid huvitab hoopis, millega segati enkaustika puhul
värvipigmente?

28) Limax cinereoniger on Euroopa (mõnedel andmetel
koguni maailma) suurim nälkjas. Kuni 30 cm pikkuseks
kasvav tegelane elutseb kõikjal Euroopas, välja arvatud
kõige
põhjapoolsematel
aladel
ja
Hispaanias.
Elupaikadest eelistab metsi ja parke, kuid võib niiske
ilmaga liikuda ka mujal. Kuna tema toidusedelisse
kuuluvad eelkõige langenud lehed, vetikad ja seened, ei
ohusta ta erinevalt teistest nälkjatest aiasaaki. Üldine
värvus varieerub hallist pruuni ja mustani, kergesti
äratuntav on ta tänu suurtele mõõtmetele ja valgetele
seljavöötidele. Mis nälkjas?

29) Seda nime kandis üks kunagine tuntud jutuvestja, kes pani ligemale kolme aasta jooksul
järjepidevalt mängu oma oskused, et karmile valitsejale meelepärane olla. Eduka jutuvestmise
tulemusena õnnestus tal valitsejaga hiljem sõlmida pikemaajalisem liit. Mõistagi on tema jutud (nt
Andres Ehini ja Ly Seppeli tõlkes) täna kättesaadavad ka eestikeelsele lugejale, lisaks kannavad
sama nime Rimski-Korsakovi ja Raveli heliteosed, samuti tunneme sellenimelist balletti, mitmeid
poplaule jne. Mis nimi?

30) Kuni 2004. aastani oli autorallis suutnud maailmameistriks tulla ainult üks prantslane (Didier
Auriol). Alates 2004. aastast on aga autorallis suutnud maailmameistriks tulla ainult prantslased.
Meid huvitab, kes oli viimane mitteprantslasest autoralli maailmameister (sel alal ongi tal ette
näidata täpselt üks MM-tiitel). Kellest on jutt?
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31) Viimasel ajal on au sisse tõusnud dieet, mis juhendab huvilisi toituma, nagu seda tegid meie
esivanemad 10 000 aastat tagasi. Ehk: söö liha, kala, mune, lehtsalateid, juurvilju, puuvilju, marju,
pähkleid ja seemneid. Väldi köögivilju, mis on aretatud ja kodustatud (näiteks kartul ja hernes).
Loobu täielikult jahutoodetest, eriti valgest jahust, piira piimatoodete tarbimist. Säärane ürgse
toitumise propageerimine algas möödunud sajandi lõpupoole, moedieet sai temast eelmise
kümnendi lõpul. Mis dieet?

32) Küsime juuresolevate omanäoliste karikatuuride autorit, omaaegse huumorilehe “Pikker”
püsikaastöölist ja aktiivset näitustel osalejat. 1943. aastal Haljala vallas sündinud kõrgema
inseneriharidusega mees ajas karikaturistiasja enamasti igapäevase erialase töö kõrvalt ja on
muuhulgas välja andnud ka asjaliku raamatu pealkirjaga “Soome-Eesti eksitussõnastik” (1991).
Kes?

33) Seda ajakirja annab juba alates 1994. aastast välja Eesti
Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit. Tegu on ainsa
perioodiliselt ilmuva kodanikuühiskonna häälekandjaga Eestis,
see kajastab kodanikuühiskonna arengut puudutavaid uudiseid,
arvamusi ja analüüse. Oma tänase nime all ilmutakse aastast
2008,
toetust
saadakse
siseministeeriumi
ja
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vahenditest. Umbes 4000eksemplarilist tiraaži levitatakse tasuta nii ettevõtetes,
riigiasutustes, omavalitsustes, koolides kui ka mujal. Mis
ajakiri?

34) 15. oktoobril 1940 hukati esmakordselt Euroopa ajaloos ühe riigi president. Tõsi, de facto seda
riiki hukkamise ajal ei eksisteerinud, hukatut võis aga siiski kuni surmani pidada presidendiks.
Kohus tema üle kestis väidetavasti alla tunni ning hukati ta kindluses, mis asub ühe tuntud
olümpiarajatise läheduses (õigupoolest kannabki see rajatis ametlikult tema nime). Küsime, mis
riigi tänaseks märtri staatusesse kerkinud presidendist on jutt?
35) Gustav Ernesaks võitis 1922. aastal tõstmises MM-pronksi. Päriselt. Tõsi, tegu oli siis vaid
laulutaadi nimekaimuga. Küll aga on meie sporti jälje jätnud laulutaadist Gustav Ernesaksa poeg
Ott Ernesaks (1938-2009), kes oli üpris mitmekülgne sportlane, võites Eesti meistrivõistluste
medaleid nt purjetamises ja käsipallis. Kuid millise meile omal ajal üpris palju kulda ja karda
toonud spordialaga oli Ott Ernesaks nii sportlase kui ka treenerina peamiselt seotud?
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36) II maailmasõja järel levis Eestis kuulujutt, justkui olevat
üks tunnustatud maailma poliitik sünnilt Eesti päritolu.
Kirjandusloolane Jaan Roos on 1947. aastal kirjutanud:
“Koolivend Kulli kõneleb, et Lehtse ümbruses elab palju ...
nimelisi inimesi. Seal kõneldakse, et ... vanemad on Lehtsest
välja rännanud. Keegi olla talle koguni kirjutanud, et ärgu ta
eesti rahvast unustagu ja seisku ikka meie eest.” Küsitav isik
(1884-1972), kellelt abi loodeti, tegelikult siiski Eestis
teadaolevalt ei käinud. Kellest on jutt?

37) Küsitava muusikapala paiskas 1970. aastal avalikkuse ette
Jamaika grupp „The Melodians”. 1972. aastal kasutati seda
lausa Rastafari liikumise üheks hümniks peetud lugu Jamaika
krimifilmi The Harder They Come muusikana, 1978. aastal tõi
Saksa plaadifirma Hansa Records aga turule loo kaveri. Sellest
tuli taas menulugu ja siitpeale tunneme seda meiegi. Küsitav
laul vallutas pikaks ajaks paljude Euroopa riikide edetabelid,
plaadimüügi numbrid ulatusid miljonitesse. Huvitaval kombel on seejuures tegu piibliainese palaga
– loo sõnades on kasutatud piiblitekste ning pealkirigi võiks meid piibli juurde juhatada. Mis laul?

38) Odavlendudele keskendunud Wizz Air on oma riigi suurim ning ühtlasi jõudsalt arenev
lennufirma, ehkki ei kanna rahvusliku lennukompanii nimetust. Hetkel sealmail rahvuslikku
lennufirmat ei olegi (ajad pole enam need...). Küsitava riigi president kannab igati maalähedast
perekonnanime Ader ning nende rahaühiku nimetus tuleneb ühe Itaalia linna nimest. Mis riik?

39)
Pildile
on
jäänud
üks
rahvusvahelisel tasemel vettehüppaja
(s 1967), võistlemas 1990. aasta
Rahvaste Ühenduse mängudel, kus
tema parimaks jäi 8. koht 1 m
hoolaual.
Küsitava
unistus
olümpiamängudest ei saanud küll
tõeks, ent rahvusvahelist tuntust on ta
hiljem kogunud ohtrasti. Kes?

40) Kuulete esinemas Singer-Vingeri n-ö spin-off versiooni, mille juht ja solist on Roald Jürlau.
1980. aastate lõpu Noorsooteatri etendusest “Skangpoomijad” alguse saanud projekt-bänd esitab
eeskätt lugusid, mille suhtes oldi kindlad, et “neid Singer-Vingeriga teha ei saa”. Neilt on ilmunud
vinüülalbum “Esimene” ning CD-d “Jup’n’jeti” ja “Sõin ja jõin seal minagi ...”. Mis ansambel?
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Vastused
1) Parsid TK
2) Tesla Motors (pildil on Tesla Model S) PNB
3) Kärdla KV
4) Sandra Sillamaa SR
5) Veronika Minina PNB
6) Ken Kesey (tema esikromaan kandis nime “Lend üle käopesa”, film sellest valmis Miloš Formani käe all)
PNB
7) Mansa Musa I PNB
8) Koerahammas TK
9) Alar Madisson TK
10) Vasil Levski (olemas on Levski linn, Vasil Levski staadion ja PFC Levski Sofia jalgpallimeeskond) KV
11) GrabCAD PNB
12) Agu Pilt TK
13) Arapaima KV
14) Meelis Kaldalu DL
15) Hannes Anier SR
16) David di Donatello (Donatello Taavet) (Auhinnakuju on Donatello Taaveti kullatud pisikoopia) TK
17) Decebalus SR
18) August Komendant (Mäo vallas Nurmsi külas sündinud mees on ühtlasi Kadrioru staadioni tribüüni
autor (koos Elmar Lohuga)) TK
19) Under Armour SR
20) Dmitri Šoštakovitš, 7. sümfoonia (Leningrad) PNB
21) Ras (ülikutiitel Etioopias) TK
22) Uus Holland (Новая Голландия, New Holland) TK
23) Kuullaagrid (SKF – Svenska Kullagerfabriken) TK
24) August Weizenberg DL
25) Kopet Dag KV
26) Montreux (Samas asub Freddie Mercury monument) KV
27) Kuum vaha (sulavaha) TK
28) Must seatigu PNB
29) Šeherezade (jutuvestja kogumikust 1001 ööd) KV
30) Petter Solberg (Norra sportlane tuli tänavu ka (üldse esimeseks) rallikrossi maailmameistriks) DL
31) Paleodieet PNB
32) Kurti Vool KV
33) Hea Kodanik KV
34) Kataloonia (president Lluis Companys hukati Montjuici mäel, kus asub Barcelona olümpiastaadion
Estadi Olimpic Lluis Companys) TK
35) Allveesport TK
36) Harry Truman KV
37) Rivers of Babylon (meile tuntud versiooni esitaja oli Boney M) DL
38) Ungari (sealne rahaühik forint tuleneb Firenze linna nimest) DL
39) Jason Statham KV
40) Friday’s Deal KV
Küsimusi koostasid Toivo Kreek (TK), Daimar Lell (DL), Priit Naruskberg (PNB), Siim Randoja (SR),
Kalle Voolaid (KV)

PROOTON TÄNAB! ☺

