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1

Kes oli see ainus Olümpose jumal, kelle üks vanematest ei olnud jumal? Tema ema oli surelik Semele.

2

1.juunil abiellus pruut Roomas sümboolselt, kolme nädala pärast asus teele ja vahepeal ka Tallinna ning Tartut
läbides jõudis 12.novembril oma kaasa juurde, kellega sai 11 last. Itaalia poeet Luigi Pulci kirjeldas printsessi
tema pulmapäeval. „Rasvamägi,“ kuulutas ta pärast õhtust vastuvõttu. „Nägin kogu öö unes või- ja pekikuhilaid
...“ Tulevast abikaasat peeti omakorda nii kohutavaks, et ainuüksi tema pilk pani minestama. Fjodor Bronnikovi
maalil võetakse prouat vastu Emajõel suudmes. Kes on see abielupaar? Vastuses peaks olema kaks nime.

3

Millise sündmuse mälestuseks on vermitud see ebatavalise
nimiväärtusega münt?

4

Siiani on tagastamata 1918.a. evakueeritud Tartu Ülikooli varad. Sõjaohu eest on aga varemgi pagetud. 1632
avatud Academia Gustaviana viidi 1656 üle linna, kus see 1665 oma tegevuse lõpetas. 1690.a taasavatud
Academia Gustavo-Carolina koliti juba 1699 teise linna, kus see 1710.a oma tegevuse lõpetas. Nimetage need 2
linna (õiges järjekorras!)

5

Küsitav (1781-1844) oli Nikolai I (valitses 1825-1855) lähim abiline, paljude arvates maailma kuulsaima ja
tõhusaima salateenistuse, III osakonna looja. Keisrile lähedasena mängis ta olulist osa nt tsaaririigi hümni
valikus. Tema mõisa Keila-Joal külastasid nii keiser, kui ka paljud teised Venemaa kõrgemad riigitegelased. Kes?
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6

USA põhiseaduses on ajavahemikul 1792 kuni 1992 tehtud kokku 27 parandust. Nende hulgas on vaid üks
parandus (18.), mis hiljem on uue parandusega (21.) tühistatud. Mis oli selle sisuks? Võrdluseks vahepealsed
parandused: 19. Naiste valimisõigus, 20. Presidendi ja kongressi ametiaeg.

7

Kes on fotodel olev viie lapse isast tipp-poliitik, kunagine profijalgpallur?

8

Juulikuus toimus Kreekas järjekordne referendum. Referendumil osalejad pidid seekord lihtsalt valima, kas
kirjutada valimissedelile Nai või ***. Võitsid seekord 62% need, kes kirjutasid ***. Mis sõna?

9

1994 aastal müüs Eesti Erastamisagentuur maha 215 riigiettevõtet ja teenis sellega 1,4 miljardit krooni.
Suurimaks tehinguks oli ühe ettevõtte müümine rootslaste Boras Wäferile 202 miljoni krooni eest. Mis ettevõte
rootslastele müüdi?

10

Liviko kunagise peadirektori Udo Themase sõnul maitses see toode nagu viin, kus oli nädalapäevad vanu kalosse
leotatud. Toode sai teoks tänu Nixoni ja Breznevi poolt allkirjastatud tuumarelvastuse levikut piiravale SALT
lepingu esimesele osale. Küsitavat toodet sai õiguse toota kolm NSVLi viinavabrikut, millest üks oli Liviko.Toote
nimeks sai ........-73. Toodet valmistati Moskva retsepti järgi viinast ja .........essentsist. Täitke lüngad ja saate
teada, mis „joogiga” oli vähemalt nime poolest tegu!
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11

Iga aasta 22. septembril tähistatakse
ülemaailmset ninasarvikute päeva.
Tallinna loomaaias on aastast 2013 kaks
Ida-Aafrika teravmokk-ninasarvikut,
isane Kigoma ja emane Kibibi. Mõlemad
noored ninasarvikud said endale kohe ka
vaderid - Edgar Savisaar ja AS Talot
eesotsas ühe tänaseks poliitikast
lahkunud mehega. Loomulikult tutvusid
vaderid ka ise ninasarvikutega,
puhastasid ja koristasid loomade
eluruume ning valmistasid ette toidu
ninasarvikute pealelõunaseks
söömaajaks. Kes on teine vader?

12

Iga aasta märtsis-aprillis tapetakse Kanada idarannikul
Newfoundlandi ümbruses u. 300 000 küsitavat liiki
hüljest. Sageli nülitakse need loomad lausa elusalt.
Kuigi selle hülgeliigi valgekarvalisi kuni 12-päevaseid
poegi on alates 1987. aastast keelatud küttida,
püütakse ikkagi sellest keelust üle astuda. Millise
hülgeliigi pojad satuvad oma erilise heleda naha
pärast sealsete tapatalgute ohvriteks?

13

Selle umbrohu risoomid on ainevahetust ja uriinieritust soodustava toimega ning sobivad nõrga lahtistava
vahendina seedimise korrastamiseks. Rahvameditsiinis on neid kasutatud kuivatatult teena nii
higistamaajava vahendina külmetuse puhul kui ka maksa-, neeru- ja isegi günekoloogiliste ning
eesnäärmehaiguste puhul. Puruks tambitud risoome pandi ka käsnadele. Küsitava taime risoomi toiteväärtus
võrdub teraviljaga, see sisaldab tärklist ja suhkruid, valku ja rasva. Pehmeks keedetud ja hakitud risoomi võib
lisada salatitesse, suppidesse ja kastmetesse. Toitudele lisamine aitab tugevdada nende maitset. Risoomist
saab ka siirupit ja röstitult meenutab see kohvi. Mis taim (lad.k. perekond Elymus)?

14

Tihase perekonda (Parus) kuuluvad Eestis levinuimad liigid on must-, rasva-, sini- ja tutt-tihane ning veel
kaks, keda küsime. Nad on välimuselt (kuid mitte laulu poolest) äravahetamiseni sarnased. Eksikülalistena
on nähtud ka taiga- ja lasuurtihast. Kukkur- ja sabatihast pole mõtet pakkudagi – need ei kuulu tihaslaste
sugukondagi.

15

Euroopa liitu saabuvad pagulasmassid liiguvad Euroopasse massiliselt ühe Kreekale kuuluva saarestiku
kaudu, mille suurimaks saareks on Rhodos. Saarestiku tuntuimad ja enim pagulaskoorma all ägavad saared
on veel Kos, Karpathos, Kalymos, Pathmos jt. Nimetage see rünnaku alla sattunud saarestik.
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Sellesse koerte tõutüüpi kuuluvad tõud on
aretatud jahi otstarbel ning nende ülesanne on
saagi kättetoomine jahimehele. Neid on 6 tõugu,
sh kiharakarvaline *** ja siledakarvaline ***.
Milline koerte tõutüüp (tõug)?

17

Vilsandi on saar Saaremaa läänerannikul, suuruseks 8,75 km2. Saarel on ka sadam, kuhu saabuvad nii reisijad kui
ka kaupa toov liinipaat. Millist nime aga sadam kannab? Sama nime kannab ka üks tööriist, mille kuju
meenutavale kunagisele poolsaarele sadam rajatud ongi.

18

Osmanite impeeriumi aastatel 1565-1579 valitsenud suurvesiir Sokollo Ahmed paša oli ambitsioonikas mees.
Tema kõrgelennuliste plaanide hulka kuulus ka kahe kanali rajamine. Üks neist olnuks Suessi kanal, mis andnuks
talle ülemvõimu Punasel merel ja India ookeanil. Teise rajamise mõte oli Istanbuli safaviididest rivaalide
piiramine. Plaanidest asja ei saanud, aga milline olnuks teine kanal? Kaevetöid tehti 1569, taasüritati 16961701, 1707 jõuti isegi ajutiselt valmis laevateeni. Tänapäevane kanal (101 km) valmis 1952.aastal.

19

Üks riik kandis aastatel 1971-1997 nime „Jõe Vabariik“ – kui seda tõlkida kohalikust nzari keelest. Kui
portugallased asusid koloniseerima Kullarannikut, siis orjade otsimise käigus avastati mainitud jõgi, mille nad
nimetasid Rio do Padrao ehk Kivisamba jõgi (püstitasid jõe suudmesse padrao ehk kivisamba). Jõe näol on
tegemist maailma ühe sügavaima jõega, mille sügavus ulatub isegi kuni 225 meetrini. Mis oli riigi nimi?
Tänapäeval kannab see riik teistsugust nime.

20

26. augustil 1970 ei näidatud seoses kaugete külaliste viibimisega ENSV Eesti TVs üleliidulist uudistesaadet
Vremja. Selle asemel oli kavas otseülekanne kohtumisest külalistega. Nimetage külalised!
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Viiulite valmistamisel kasutatakse mitmeid puuliike. Olulisim on kuusk, mida kasutatakse enamasti kõlalaua
valmistamiseks. Kuuske või paju kasutatakse viiulite sisemiste toestusosade valmistamiseks. Viiuli teised osad,
nt virblid ja keeltehoidik, on valmistatud tihedast lehtpuidust, sageli eebenipuust, pukspuust või mõnest
tumedamast tugevast puidust. Viiuli pea, kael ja tagumine osa on aga valmistatud enamasti ühest siin
nimetamata puust. Selle puit loob huvitava optilise efekti, kui vahelduvad puidu heledad ja tumedad kiud. Mis
puu?

22

Vana-Liivimaa aegadel oli Eesti tuntud ka palverännakute sihtpunktina. Tuntumateks palverännaku kohtadeks
olid Pärnu Nikolai kirik oma Musta Ristiga, Tartu Toomkirik jmt, eriti aga *** kabel sealse Valge Ristiga. Millise
kohaga on tegu?

23

Püsivaid kultuurimõjutusi on Poola ajast jäänud eestlastele ääretult vähe. Kui näiteks eesti keel kubiseb rootsi
laensõnadest, siis poola laenuna on teada ainult üks sõna – poola keeles wąs, mitmuses wąsy. Kas tunnete ära
selle eestikeelse sõna? NB! Just novembris on seda küsimust eriti kohane küsida.

24

Yakisugi ehk Shou-Sugi-Ban on juba sajandeid vana Jaapani tehnika – arvatavasti on see maailma vanim puidu
kaitsmise viis. Jaapanis kasutatakse yakisugitegemiseks põhiliselt seedripuidust laudu, aga Eestis kasutatakse
selleks lehist, kuuske või mändi. Yakisugi-tehnikas viimistletud laudu kasutatakse peamiselt hoonete
fassaadidel. Eestis on säärast tehnoloogiat ajalooliselt kasutatud peamiselt just taluarhitektuuris, selleks, et
takistada mädanemist, seente ja puidukahjurite levikut. Viimasel ajal on see vahepeal unustusehõlma vajunud
kunst kogunud populaarsust Jaapanis, USAs ja Euroopas. Eestis kaasaegseid näiteid sellisest töötlusest veel väga
tuua ei ole. Milles seisneb see tehnika?

25

Pildil on tuntud USA portreefotograaf oma
2008.a Vanity Fair kaane tarbeks pildistatud Demi
Moore’i fotoga. Kes? Tema ema oli Eesti juurtega
juuditarist moderntantsu õpetaja.
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Vastavalt legendile oli Pjotr Kapitsal ühe eksperimendi jaoks vaja seadme tarbeks peent ja ühtlast kvartsniiti.
Paraku ei leidnud teadlane kusagilt vastava kvaliteediga niiti ja otsustas seda ise valmistada. Selleks oli tal
vaja sulatatud kvartsi, pikka koridori ja veel kaht omavahel seotud asja. Milliseid esemeid? Need leidis ta
mänguasjade poest.

27

1936.a pani Sotheby’s oksjon müügiks välja 329-st kirjutisest koosneva dokumendikogu, millest selgus, et
see kuulus teadlane, kellele kogu kunagi kuulus, tegeles ka alkeemiaga, muidugi otsis ta kulda.
Dokumentides kasutas ta varjunime Jeova Sanctus Unus. Kuld jäi küll leidmata, aga muu hulgas on küsitav
valmistanud esimese peegelteleskoobi ja leiutanud diferentsiaalarvutuse. Kes?

28

19.sajandi keskpaigas oli nõudlus elevandiluu järele sedavõrd suur, et isegi tohutu suuri Aafrika
elevandikarju ähvardas väljasuremine. Neid päästis plast. Kuidas nimetati 1870.aastal vendade Hyattide
leiutatud plasti, mis väga edukalt vahetas välja vandli?

29

30

Pildil on Iisraeli päritolu navigeerimisrakenduse logo, mille Google
omandas 2013 aastal 1 miljardi euro eest. Rakendus annab reaalajas
liiklusinfot ja on populaarne nii Androidi, iPhone, Symbiani kui ka
Blackberry 10 kasutajate seas, samuti toetab rakendus Windows
Phone’i. Mis on rakenduse nimi?

Fotol ei ole mitte Lada, vaid hoopis Pirin-Fiat (Fiat
124), mida pandi ühes praeguses Euroliidu
liikmesriigis, Itaaliast toodud osadest kokku vaid
274 autot. Kuna koostekvaliteet oli masendav,
loobus Fiat sellest 1967-71 väldanud projektist.
Samas riigis valmistati aastatel 1966-1990 ka
erinevaid Moskvitši mudeleid. Milline riik ei saanud
hakkama?
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Eylül Belediye Sivas, Toruli Gümüshane, Inegöli Belediye - Nimetage Eesti sportlane, kelle teenistuslehelt võib
sellised ohtrate täpitähtedega nimed leida!

32

Küsime eesti meest. Suusatamises on tulnud Järvamaa meistriks, Eesti
noortemeistriks, 6-kordne Baierimaa meister, 4-kordne Saksamaa meister
50 km. Oli esimene eestlane, kes võistles II maailmasõja järgsetel olümpiamängudel. Oslos a 1952 saavutas ta suusamaratonis 26.koha.
Rahvusvaheliselt tuntud sünteetiliste suusamäärete leiutaja ja murdmaasuuskadel kõrgmolekulaarsete mikrosoomuspõhjade kasutusele võtjaid. Oli
1964 Innsbrucki ja 1968 Grenoble'i tali-OM-il suusamäärete tehnilise
osakonna juhataja.

33

Lisaks CONMEBOLi 10 riigile osaleb Copa Americal sageli ka külalismeeskondi. Üks osalenud on tulnud kohale
isegi väljapoolt Ameerika mandrit ja lausa idapoolkeralt. Juhtus see aastal 1999. Alagrupist kauged külalised
edasi siiski ei pääsenud. Mängima kutsuti neid ka 2011, kuid mitmel põhjusel (nt paljud juhtmängijad ei
saanud Euroopa klubidest tulema) loobuti ja nad asendati Costa Rica koondisega. Neid kutsuti ka 2015, kuid
jäid samuti kõrvale. Mis riik?

34

Naismängijate kiljatused ja muud häälitsused löögi hetkel on
tänases tennises väga levinud. Kunagi peeti seda väga halvaks
tooniks. Esimesena „esitas“ seda küsitav mängija. Algul oli see
äärmiselt võõras ja taunitav. Kui kunagi küsiti John McEnroe
arvamus selle mängija kohta, vastas ta lühidalt: „Ma ei tahaks üldse
ööbida samas hotellis *** kõrvaltoas tema pulmaööl.“ Kes on see
olümpiapronks ja 9-kordne Suure slämmi turniiri võitja? Foto
pärineb USA saatest „Tantsud tähtedega“.

35

Septembrikuisel korvpalli EM finaalturniiril, mängisid kõigi Balti riikide koondised alagrupimänge Riias.
Erinevalt enamusest riikidest ei kasutanud Baltikumi meeskonnad seekord võõrmängijaid, kuid kolme riigi
peale oli kokku siiski üks korvpallur, kes ei ole sündinud riigis, mida ta praegu esindab. Kes?
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Küsitav suri mõni päev peale Elvist, kelle surm jättis tema oma täielikult
varju. Viis aastat peale surma varastati urn tema tuhaga ja toimetati algsest
asukohast 30 km eemale Burbankis asuvasse Mount Sinai memoriaalparki.
Ajend sellele teole oli kadunukese poolt kunagi öeldud lause ”Burbanki ei
tõsta ma oma jalga surnunagi”. Maailmakuulsa HOLLYWOODI märgi üks O
tähtedest on ametlikult pühendatud küsitavale. Kes on see 86-aastaseks
elanud meelelahutusmaailma suurkuju, kelle imago lahutamatuteks
osadeks olid lopsakad vuntsid ja pirakas sigar? Ka see laialt tuntud
karnevalirekvisiit on nime saanud just temalt.

37

See teleprogramm oli esmakordselt eetris 1961. aasta 8. novembril.
11 aastat hiljem leidsid tsensorid, et saate sisu on ohuks valitsevale
riigikorrale ja saade keelustati. Uuesti lubati saade eetrisse alles
1986. aastal, mil ta saavutas koheselt meeletu populaarsuse. Alates
1999. aastast toimuvad ka Eestis sellele telesaatele pühendatud
festivalid, konkursid, meistriklassid jm üritused. Mis teleprogramm?
Mees pildil juhtis saadet 1964-72 ja teeb seda taas a-st 1986 siiani.

38

Eesti Draamateatri kavas on Madis Kõivu näidend „Keskmängustrateegia“, mille peaosalisi, kahte venda,
kehastavad Indrek Sammul (Märt) ja Mait Malmsten (Valdu). Mis on nende tegelaskujude prototüüpide
perekonnanimi?

Mats Õun

39

Sel aastal jätkub juba neljandat hooaega populaarsust koguv telesaade „Su nägu kõlab tuttavalt“. Millises
Euroopa riigisoli see saade esmakordselt eetris (aastal 2011 telekanalis Antena 3)? Samas riigis ilmus ka
ajakirja „Hello“ esiknumber 1944. aastal.

40

2009. aasta Eurovisiooni lauluvõistlus toimus Moskvas. Teiste seas pidi lõppvõistlusel osalema ka laul
pealkirjaga „We Don’t Wanna Put In”, arusaamatul põhjusel otsustas aga Euroopa Ringhäälingute liit, et see
laul läheb vastuollu Eurovisiooni põhimõtetega ja laul keelati. Mis riik loobus seejärel lauluvõistlusel
esinemisest?

8

XVII Eesti Maakilb. I eelvoor
Hellamaa, Keila, Laadla, Lihula, Paikuse, Tõrva, Väike-Maarja
7. november 2015

41

Tallinna päeval, 15.mail 2014 söödi Raekoja platsil ära maailma suurim ***, mis oli ligi 20 meetrit pikk ja pool
meetrit lai ning mille valmistamisega nägid vaeva kahekümne eliitkohviku-restorani kokad. Mida söödi?

42

See tuntud kunstnik kasvas hoopis muusikalises peres: isa Aleksander on tuntud ooperite „Judith“
(«Юдифь»), „Rogenda“ ja „Pahareti võim“ («Вражья сила») autor. Ema Valentinat loetakse Venemaa
esimese naisterahva poolt kirjutatud ooperi „Uriel Acosta“ autoriks (Madalmaade filosoof; Spinoza eelkäija).
Hiljem sai tuntuks veel ka ooper „Ilja Muromets“, kus peaosa laulis Feodor Šaljapin. Küsitav kunstnik maalis
küll ka maastike aga tunnustatum oli ta portreemeistrina (juures oleval pildil kujutas ta kuulsat galeristi
Pavel Tretjakovi). Kes? Näete ka tema maali „Tüdruk virsikutega“.

43

5.-6. juunil 1857 kohtusid Bayardi tänaval omavahel Bowery Boys ja Dead Rabbits. Tagajärjeks oli 8 surnut ja üle
100 vigastatu. Nimetage parima rezhissööri Kuldgloobusega pärjatud ning 10 Oscarile nomineeritud (millest
ainsatki ei õnnestunud võita) film, kus seda ja järgnevaid sündmusi on põhjalikult kajastatud.

44

Hollandi arhitekt Robin Stam rajas
mõne aasta eest oma kodulinna,
Rotterdami eeslinna Spijkeniss`i seitse
omapärast silda. Mis ajendas teda
selleks? Muide, sel nädalavahetusel
toimub mälumängu EM juhuslikult just
Rotterdamis.

45

Tallinnas maikuus toimunud rahvusvahelise kirjandusfestivali üheks peakülaliseks oli Canada kirjanik Margaret
Atwood. Millist nime kannab see 7 korda toimunud kirjandusfestival? Festivali kaheosalises pealkirjas olevatel
sõnadel on tähendus nii eesti kui inglise keeles (tõsi küll, tähendus on erinevates keeltes erinev).
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Kes on see luuletaja ja kirjanik? Tema teoseid: luulekogud
„Takso Tallinna taevas“, "Saage üle", "Atlas", "Käigud",
"Ühe jalaga põhjas", näidend „Estoplast“ jm. Praegu on ta
ka telesarja „Õnne 13“ stsenarist.

47

1985. aastal New Yorgis sündinud Elizabeth Woolridge
Grant on tuntud nii laulja , laulukirjutaja kui modellina.
Kuulsaks sai ta hitiga „Kill, Kill” üsna morbiidselt kõlab ka
tema teise LP „Born to Die” pealkiri. Ajakirjanduse poolt
ka „Surnuaedade kuningannaks„ tituleeritud lauljat on
pärjatud mitmete mainekate muusikaauhindadega, näiteks
MTV Music Award’i ning mitmekordselt Brit Award’iga,
sealhulgas on ta pälvinud Parima rahvusvahelise
naissooloartisti tiitli. Mis nime all me seda kaunitari
paremini tunneme?

48

Ühe omaaegse menuki kaanetutvustus on järgmine: „Romaan-revüü ehk lihtne ja tõepärane kirjeldus
bioloogiakandidaat Kaaro Neeme viibimisest noorte suvepäevadel mõnes Eesti NSV rajoonis 196… aasta
juunikuus“. Teos lõi omal ajal palju laineid. Nimetage autor ja teos.

49

Tirso de Molina (1571-1648), kodanikunimega Gabriel Tellez oli hispaanlasest munk ja vaimulik. Ta kirjutas
rea näidendeid tõsistel usuteemadel, kuid maailmakuulsuse tõi talle näidend "Sevilla pilkaja ja kivist
külaline". Selle näidendiga pani ta aluse ühele tuntud lausa müütilisele kujule uusaegses kirjanduses. Seda
tegelast on kujutatud paljudes filmides, muusikateostes, maalidel ja loomulikult kirjanduses. Nimetage see
poolmüütiline tegelane!

50

2011. aastal Anthony Horowitzi poolt kirjutatud romaani „House of Silk” (eesti keeles 2014 „Siidimaja”) kohta
on kirjandusasjatundjad öelnud, et selle oleks vabalt võinud maha müüa kui ühe maailmakuulsa kirjaniku seni
peidus olnud käsikirja. Nendega nõustusid ka kirjaniku pärandi eest hea seisva fondi haldurid, kes andsid
romaanile oma ametliku heakskiidu. Seda peale paljude autorite poolt u 80 aasta vältel tehtud ponnistusi. Kes
on see maailmakuulus kirjanik, kes on endale nüüd väärilise järeltulija leidnud? Samuti nimetage romaani
„Siidimaja” peategelane!
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XVII Eesti Maakilb. I eelvoor
Hellamaa, Keila, Laadla, Lihula, Paikuse, Tõrva, Väike-Maarja
7. november 2015

Vastused
1.
Dionysos
2.
Ivan III ja Sofia Palaiologos
3.
Waterloo lahing
4.
Tallinn, Pärnu
5.
Alexander
h
von Benckendorff
6.
alkohoolsete jookide keelamine
7.
Viktor Orbán
8.
oxi
9.
Kreenholmi Manufaktuur
10.
viski
11.
Jüri Mõis
12.
grööni hüljes
13.
orashein
14.
Põhja-, salu- (e. soo)
15.
Dodekaneesid
16.
retriiver
17.
Vikati
18.
Volga -Don
19.
Sair/Zaire
20.
USA korvpallurid
21.
vaher
22.
Vastseliina linnus
23.
vuntsid
24.
puidu pinna söestamine
25.
Anna-Lou "Annie" Leibovitz
26.
vibu ja nool
27.
Isaac Newton
28.
tselluloid
29.
Waze
30.
Bulgaaria
31.
Kert Toobal
32.
Juku Pent
33.
Jaapan
34.
Monica Seles
35.
Domantas Sabonis
36.
Groucho Marx
37.
KVN
38.
Keres
39.
Hispaania
40.
Gruusia
41.
kiluvõileib
42.
Valentin Serov
43.
New Yorgi jõugud
44.
euro paberraha
45.
Head Read
46.
Andra Teede
47.
Lana Del Rey
48.
Teet Kallas, Heliseb-kõliseb
49.
don Juan
50.
Arthur Conan Doyle , Sherlock Holmes

JM
KN
KN
KN
KN
KN
JA
JA
JA
JA
TT
JA
KN
TT
JA
IS
TT
TT
TS
JA
TT
KN
KN
KN
KN
TS
TT
JM
JA
JA
JA
JM
JA
KN
JA
JA
JA
IS
TT
JA
TS
TS
JA
TS
IS
IS
JA
TT
JA
JA

Küsimused: Jaan Allik, Jaanus Moppel, Koit Nook, Indrek Salis, Tenno Sivadi, Tõnu Talve
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