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1. Hú! Islandit armastatakse (vähemalt Euroopa kontekstis) sageli tuua näiteks monoetnilisest 

riigist. Islandi rahvastikust moodustavad islandlased tegelikult aga ca 93%. Millise rahvuse 
esindajaid on Islandis teiseks kõige rohkem, umbes 3,1% rahvastikust (arvuliselt teeb see 
natuke üle 10 000)? 

2. Kelle pisut üle kümme aastat tagasi peetud kõne, mis teataval määral on aktuaalne ka praegu, 
algas järgmiste sõnadega: 
 
„Mul pole kunagi olnud oma parteid ega erakonda, kuid see on mu üheksas valitsus, teie olete mu 
neljas Riigikogu. Loodan, et härra esimees, juhatus ja teie siin saalis suhtute järgnevasse 
kodukorraseaduse § 13 lõige 2 punkt 18 valguses mõistvalt ja positiivselt.“? 

3. Mis esemeid on kujutatud alljärgneval fotol / milleks neid kasutatakse? Nendel 
kujutatud esimene aastaarv ei ole teps mitte juhuslik. 

 
4. Fotol olev mees on J. Christopher Stevens, kes suri 2012. a septembris. Sellest sündmusest on 

valminud mitu raamatut ja seni vähemalt üks film. Millisel ametipostil oli Christopher 
Stevens tol ajal? Palun vastata võimalikult täpselt (kahe punkti saamiseks on vaja vähemalt 
kolme sõna). 

 
5. ♪♫♪♫♪ Omapärane kokkusattumus leidis aset käesoleva aasta 26. jaanuaril, kui ühe ansambli 

kaks kunagist liiget surid ühel ja samal päeval – nendeks olid Paul Kantner (1941–2016) ja 
Signe Toly Anderson (1941–2016). Mis ansambel, mille kõrgajad jäid 1960-ndate teise 
poolde? Sellest ajast on ansamblil ka kaks väga kuulsat laulu, mida siinkohal mängima ei 
hakka, sest muidu kaotaks küsimus suuresti mõtte, seega kõlagu nende repertuaarist midagi 
vähem tuntumat? 

 



6. Üks suuremaid üksikuid põhjuseid Soome vapside ehk lapualaste populaarsuse langusel oli 
nende ettevõtmine, mille käigus rööviti Ida-Helsingis jalutuskäigul olnud president koos 
abikaasaga. Nad sunniti istuma autosse, mis viis nad Joensuu linna, kust nad oleks pidanud 
viidama edasi NSVLiitu, sest küsitavale heideti ette liigset pehmust venelaste ja 
kommunistidega suhtlemisel. Olukord lahenes siiski ohvriteta, presidendipaar pääses 
röövijate hooletuse tõttu põgenema ja seitse vandenõulast said vanglakaristused. Millist 
Soome presidenti taheti NSVLiitu küüditada? 

7. Pildilolev uhke kahur asub Lahores ja selle nimi on Zamzama. 1757. aastal pronksist ja 
messingist valatud kahur on 4,5 m pikk ja sellisena üks maailma suuremaid valatud kahureid. 
Kahurit kasutati mh 1761. a Panipati lahingus, kuid uue kuulsuse andis sellele asjaolu, et 
kahurit mainitakse korduvalt ühes 20. sajandi romaanis, mille alguses nimitegelane seda 
suurtükki takseerib. Millise romaaniga on tegu? 

 
8. Eesti puhul räägitakse harjumuspäraselt viiest roomajaliigist ning nende hulgas kahest 

maoliigist: harilikust rästikust ja harilikust nastikust. Samas on olemas teatav tõenäosus, et 
Eestis elab ka kolmas maoliik, sest varasemas ajaloos on teda leitud ning Lätis ja Soomes 
(Ahvenamaal) leidub teda ka praegu. Mõned loodusteadlased arvavad, et algselt tähistas sõna 
„vaskuss“ eesti keeles just seda madu ning alles hiljem on nimi üle läinud sellele sisalikule, 
keda praegu mõeldakse. Maol ei ole mürgihammast, kuid tema sülg on mürgine. Mis on see 
maoliik, kes veel üle-eelmisel sajandil Eestis kindlasti elas ja võib elada ka praegu Kagu-Eestis 
(kahe punkti saamiseks piisab ka perekonna nimest)? 

 
9. Täna sai ametist priiks Eesti jalgpallikoondise peatreener Magnus Pehrsson. Järgnevalt 

asjakohane variandiküsimus: kes Eesti viiest pärastsõjaaegsest välistreenerist (Thordarson, 
Pijpers, Goes, Jensen, Pehrsson) oli kõige parema võiduprotsendiga (33,3%)?   

10. Viimase veerandsajandi jooksul on sellesse loetelusse teiste hulgas lisandunud nimed Frank 
Slade, Andrew Beckett, Ben Sanderson, Melvin Udall, Alonzo Harris, Jimmy Markum, Daniel 
Plainview, Otis Blake, George Valentin jt. Nagu ka Ada McGrath, Carly Marshall, Carol Connelly, 
Leticia Musgrove, Margaret Fitzgerald, Hanna Schmitz, Nina Sayers, Tiffany Maxwell, Jeanette 
Francis, Alice Daly-Howland, Joy Newsome jt. Mis on selle loetelu ühiseks nimetajaks?  



11. Millise legendaarse filmi tegelasi on kujutatud sellel joonistusel? 2017. a oktoobris peaks 
filmile linastuma ka järg. 

 
12. Millist nime kannab ilmselt väljamõeldud ja väga esoteeriliselt kõlav seade, mis on 

väidetavalt Venemaal välja mõeldud, et uurida „inimkonna kollektiivset teadvust“, 
„registreerida nähtamatut“ ja „selle põhjal langetada õigeid otsuseid“? Sellega seotud teooria 
tuntumad levitajad on olnud Vene geoloog Vladimir Vernadski, Pierre Teilhard de Chardin, 
Edouard Le Roy ja viimasel ajal üks Eestist pärit isik. 

13. Millise Nobeli auhinna laureaadi üht tuntumat eksperimenti on alljärgnevalt 
kujutatud? Kui tema nimi ei meenu, siis saate 1 punkti, kui nimetate mehe, kellega koos ta 
Nobeli auhinna pälvis (ning kes perekonnanime poolest sobiks ühe Eesti kaasaja edukama 
sportlase vanemaks vennaks). 

 
14. Piltidel kujutatud hinnalised kaunistused kannavad India hindude ja moslemite seas nime 

sarpech, Pärsias jikka või jiqa ning Türgis sorguch. Mida nendega kaunistati / 
kaunistatakse? 

    
15. Äsjastel Rio de Janeiro olümpiamängudel juhtus kolmel spordialal nii, et kõik kuldmedalid 

võitsid ühe ja sama riigi sportlased (tegemist oli kolme erineva riigiga). Nimetage need kolm 
spordiala! 2 õiget ala annab 1 punkti. Selguse mõttes olgu öeldud, et ujumine, vettehüpped, 
kujundujumine ja veepall loetakse olümpiamängudel üheks spordialaks („veealad“), nagu ka 
riistvõimlemine, iluvõimlemine ja batuudihüpped („võimlemine“).   



16. Nähtav hulktahukas kannab ametlikult nime trigonaalne tüvi-trapetsoeeder, ent 
mitteametlikult on see tuntud kui … keha – punktiiri asemele käib ühe kunstniku nimi, kelle 
kuulsal 1514. a gravüüril see hulktahukas figureerib. Millise kunstniku? 

 
17. Ajaloost on teada 18. sajandi lõpukümnenditel toimunud kolm Poola jagamist, kus riik kadus 

Preisimaa, Austria ja Venemaa tegevuse tõttu maailmakaardilt. Millise tänapäeva Euroopa 
riigi pindala on aga analoogiliste jagamiste tõttu, mida tema kallal on sooritanud ta naabrid, 
vähenenud kolme jagamise (1659, 1814, 1839) tulemusel enam kui neli korda?   

18. See foto on tehtud 1971. aastal Rootsis Faluni kesklinnas, kui üks 21 lapsega perekond oli 
terves koosseisus puhkusereisil. Nimetage see perekond! Perekonna kahtluseta kõige 
kuulsam liige on fotol paremalt teine. 

 
19. 2015. aastal sai üle maailma tuntuks rootslase Carl-Johan Forssen Ehrlini raamat, mis on 

ilmunud või ilmumas enam kui 40 keeles. Tegu on võrdlemisi õhukese raamatuga, õigemini 
viie õhukese raamatuga, millel on ühine teema, mis peegeldub ka raamatu pealkirjas: „Jänes, 
kes tahab ...“. Mida tahab jänes teha? Väidetavalt on terve tekst üles ehitatud nii, et lugeja 
saavutaks soovitud tulemuse. 

20. Milline või kelle jaoks 1960. aastal loodud kostüüm (vormiriietus) sai USA-s esimeseks 
vormiks, mis oli ühtlasi registreeritud kaubamärk? 



21. 1938. aastal New Jerseys valminud USS Phoenix pääses napilt Pearl Harbori rünnakust 
puutumatult ning jõudis teenida peamiselt Vaikse ookeani ning India ookeani konvoides. 
Laeva lõpp oli aga siiski karm – torpeedotabamuste tagajärjel laev uppus ning võttis endaga 
kaasa 323 meest. Millise riigi sõjavägi (laevastik) selle ristleja põhja lasi? Põhja lasti 
meelega, mitte kogemata. 

 
22. Kes on see kirjanik, keda esitati ka Nobeli preemia kandidaadiks? Temast on valmimas film, 

kus küsitavat mängib Keira Knightley ja sellele ennustatakse juba enne valmimist suurt edu 
(ilmselt konjunktuuri tõttu). Eesti keeles on ilmunud kaks tema romaani, 77-aastase vahega, 
sest esimene ilmus 1933. aastal („Kallim“) ja teine 2010. aastal. Huvitaval kombel ei ole eesti 
keeles ilmunud tema peateos. 

 
23. USA olümpiakvalifikatsioonisüsteem on jaburalt karm: üldjuhul pääsevad olümpiale riigi 

meistrivõistluste vastava distsipliini kolm edukamat sportlast. Nii juhtuski, et käesoleva aasta 
juulis naiste 100 meetri tõkkejooksus uue maailmarekordi 12,20 jooksnud sportlane, kes enne 
seda toimunud USA meistrivõistlustel oli pidanud leppima kõigest 6. kohaga, ei pääsenudki 
Rio olümpiakoondisesse. Kes on see õnnetu sportlane? Mõttetu (või kes teab, äkki kellegi 
jaoks kasuliku) vihjena võib öelda, et küsitava daami eesnimi on täpselt sama kui Tallinna 
linna finantsdirektori perekonnanimi. 

24. Kui legendaarses 1988. a 13. aprilli saates „Mõtleme veel“ räägiti Rahvarinde asutamisest, siis 
millist praegu ehk ootamatuna tunduvat n.ö ametinimetust või tiitlit kasutati tiitrites 
Edgar Savisaare kohta? Vastata saab ühe sõnaga. 

25. ♪♫♪♫♪ Kuulete tuntud viisijuppi. Mis on selle pealkiri? 



26. Millised kaks valuutat on seotud euroga fikseeritud kursil 1 = 655,957 ? Kuna kurss on 
sama, siis sageli kasutatakse ühe valuuta kupüüre ja münte ka teise valuutaga riikides. Ühe 
valuuta kasutajaid on kokku ca 105 miljonit, teise valuuta kasutajaid ca 48 miljonit inimest. 

27. Mis ühendab fotodel kujutatud seitset inimest? Ka fotode järjekord ei ole juhuslik. Kui 
kellelgi on meeles meie tehtud kahe aasta tagune mäng, siis seal oli üks sarnane küsimus. 

 
28. Äsja räsis maavärin taas Kesk-Itaaliat. See Umbrias asuv linn, mis sai kannatada 1997. a 

maavärinas, on tuntud kahe suure kindluse poolest, millest suurem on Rocca Maggiore (fotol) 
ning ka UNESCO maailmapärandi hulka kuuluva basiilika poolest. Mis on see suuresti ühe 
12.-13. sajandil elanud isikuga seotud linn? 

 
29. Kes on see 1933. aastal sündinud dirigent ja nüüdishelilooja, üks 20. sajandi lõpu ja 21. 

sajandi alguse esitatumaid heliloojaid, kelle läbimurdeteoseks peetakse 1961. aastal loodud 
„Itku Hiroshima ohvritele“, mille esitamiseks on vaja pea sümfooniaorkestri jagu, 52 keelpilli? 
2001. aastal pälvis ta Astuuria printsi auhinna, vähemtähtsatest auhindadest on saanud ka 
kolm Grammyt ning mõned teised tema tuntumad teosed on „Luuka passioon“, „Louduni 
nõiad“ ja „Kaotatud paradiis“. 

30. ♪♫♪♫♪ Eelmisel hooajal küsis võistkond Ämmareied oma mängus Nõukogude estraadilauljat 
Eduard Hilli (1934–2012), kes tänu Youtube’ile saavutas elu lõpus tuntuse ka mujal maailmas. 
Meie küsime täna üht teist Nõukogude estraadilauljat, kelle kuulsaima lauluga juhtus 2012. 
aastal mõnevõrra sarnane lugu – see sai väiksemat sorti hitiks inglise bändi Ultrabeat poolt 
töödelduna (mida ka kuulete). Kes on originaali esitaja?    



31. Mis riigis on viimased kümmekond aastat toimunud nn Elgoni mäe rahutused? 2005. 
aastal moodustas seal isikliku armee endine presidendi ihukaitsja, kelle ümber koondus eri 
hinnangutel tuhandeid kuni kümneid tuhandeid võitlejaid, keda ühendasid nii maaõiguste kui 
muude küsimustega seotud huvid. Riik pakkus võitlejatele amnestiat ja umbes 5 euro (!) 
väärtuses raha relvade mahapaneku eest, kuid seda ei saatnud edu kuni ühe juhi tapmiseni. 
Peamiselt sabaoti rahva hulgast pärit rühmitust on seostatud ca 600 inimese tapmise ja suure 
hulga röövide ja vägistamistega ning arreteeritud on pea 2000 liiget. 

32. Fotol on kujutatud üht väga tuntud paika väga harjumatus vaates. Mis paigaga on tegemist? 

 
33. 20. sajandi teise poole üks kuulsamaid füüsikuid oli Richard Feynman (1918–1988), kelle 

peamised saavutused pärinevad kvantmehaanika valdkonnast. Elu lõpuaastatel, kui Feynman 
oli juba raskelt haige, tuli tal aga osaleda nn. Rogersi komisjoni töös. Fotol paremal on 
kujutatud, kuidas Feynman demonstreerib avalikkusele midagi, mis oli komisjoni kokku 
kutsunud sündmuse peamiseks põhjustajaks ning mida on kujutatud ka fotol vasakul. Millise 
sündmuse tõttu oli see Rogersi komisjoni kokku kutsutud?  

   
34. Kui korduvalt on küsitud vene angsti-terminit „spliin“, siis milline viimastel aastatel 

maailma elustiili- ja esoteerikakirjanduses ilma teinud sõna pärineb taani keelest ning 
märgib „hubasust“, „õdusust“, „koduselt meeldivat“ vms? 

35. Kes panevad pidu sellel 1994. aastast pärineval fotol? 2 õiget nime annab 1 punkti. 

 



36. See William Hogarthi maal „An Election Entertainment“ 1754. aastast pani aluse teatud 
legendile. Nimelt on siin maalil üks halvasti nähtav detail, kus nõutakse midagi tagasi. 
Mitmetes ajalooraamatutes hiljem liikvele läinud legendi kohaselt oli üks 1750. a otsus 
põhjustanud ulatuslikke rahutusi, kuna paljud inimesed tundsid, et neid on röövitud. Pole aga 
säilinud mingeid tõendeid, et tegelikult oleks selliseid rahutusi üldse toimunud. Mis 
põhjustas need väidetavad rahutused või mida soovisid inimesed tagasi saada? 

 
37. Milline väljasurnud loom, kelle esimene jäänus leiti 1705. aastal, sai alguses nimeks 

incognitum? Tema nimetus on kombinatsioon kreekakeelsetest sõnadest „rind“ ja „hammas“. 
38. See algselt Saint-Denis’st pärinev objekt viidi 1940. aastal rahvale näha Berliini katedraali 

ning 1944. aastal Tüüringisse, Gotha tunnelitesse, kus SS selle 1945. a märtsis dünamiidiga 
õhku lasi ja jäänused mattis, nii et praegusel ajal näeb vaid koopiat. Millise objekti 
hävitamine oli nii oluline? 

39. Rubriigist Euroopa kino. Fotol olev Põhja-Iiri näitleja Antonia Campbell-Hughes (s. 1982) on 
tõend sellest, et ka noorema põlvkonna näitlejate hulgas ei ole meetodnäitlemine (method 
acting) surnud. Keda mängis Campbell-Hughes 2013. a filmis „3096 Tage“, ehk kelle 
kehastamiseks ta ennast sedavõrd piinas? 

 
40. Paul Nemenyi (1895–1952) oli Ungari füüsik ja kvantmehaanika ning vedelike liikumise 

teoreetik. Ta töötas Berliini Tehnikaülikoolis ning lahkus Teise maailmasõja künnisel USA-sse, 
kus töötas hiljem Marylandis ühes mereväega seotud laboratooriumis. Paul Nemenyil oli kaks 
poega: 1927. aastal Berliinis sündinud tuntud statistikateadlane ja matemaatik Peter Nemenyi 
ning 1943. aastal sündinud vallaslaps. Kes oli see Paul Nemenyi teine laps? 



41. Millise tuntud ja palju kordi ekraniseeritud romaani käivitavaks momendiks on 19-aastase 
Lucy Westenra tundmatu haigus ning tema jaoks arsti kutsumine? Vastuseks ei soovi me aga 
ei romaani pealkirja ega selle autorit, vaid öelge kohale kutsutud arsti nimi! 

42. Äsja lõppenud USA lahtistel meistrivõistlustel tennises tuli naiste üksikmängus võitjaks ning 
tõusis uueks maailma esireketiks poola juurtega Saksa tennisist Angelique Kerber (vasakul), 
kes 2016. a jaanuaris Austraalia lahtiste meistrivõitluste võitmisega sai ka esimeseks Saksa 
tennisistiks pärast Steffi Grafi, kes võitnud üksikmängus suure slämmi turniiri (Graf sai 
viimase võidu 1999. a Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel). Milline poola juurtega 
Saksa tennisist (paremal) sai aga 2013. aastal esimeseks Saksa naistennisistiks pärast 
Steffi Grafi ja 1999. a Wimbledoni turniiri, kes jõudnud suure slämmi turniiril üksikmängus 
finaali – küsitav jõudis Wimbledoni finaali, ent jäi seal tulemusega 1-6, 4-6 alla prantslannale 
Marion Bartolile? 

   
43. Kui rahvaarvult Brasiilia suurim osariik oleks iseseisev riik, oleks Lõuna-Ameerikas sellest 

rahvaarvult suuremad ainult Brasiilia ise ja Kolumbia. Milline ca 44 miljoni elanikuga 
osariik on rahvaarvult Brasiilia suurim? 

44. Nähtav, 16. sajandi lõpust pärinev Jacopo Tintoretto maal kujutab ühe Vana-Kreeka müüdi 
järgi millegi tekkimist, sellest ka pealkiri „Origine della …“. Mille juhuslikku tekkimist on 
maalil kujutatud? 

 
45. Seda leelismuldmetalli on aegade jooksul kasutatud üsna erinevateks otstarveteks. 19. sajandi 

alguses avastati protsess, kuidas selle abil suhkrupeedist efektiivselt suhkrut eraldada, mis 
tekitas nõudluse kasvu tõttu Saksamaa leiukohtades midagi kullapalaviku laadset. Toorsuhkru 
hinna languse järel sellest meetodist loobuti. Järgmine suur nõudluse laine tekkis 
värviteleviisorite ja arvutimonitoride tootmisega, kui küsitavat elementi oli vaja 
elektronkiiretorude valmistamiseks. Pärast uut tüüpi ekraanide turuletulekut on nõudlus 
küsitava elemendi järele oluliselt langenud, kuid igapäevaelus näeb seda praegu näiteks 
olulise komponendina tundlikele hammastele mõeldud hambapastade ja luude tihedust 
parandavate ravimite koostises. Milline keemiline element? 



46. See veider amet on teadaolevalt seaduslik ainult USA-s ja ka Filipiinidel, kuhu see on jäänud 
sellest ajast kui piirkond kuulus ameeriklastele, kuid samas ei tohi nad sellega tegeleda 
väljaspool oma riigi territooriumi. Õiguslikult loodi see amet USA-s 1872. a  
kohtupretsedendiga Taylor vs. Tainter. Mõnedes USA osariikides on see amet keelatud, 
mõnedes peavad ameti pidajad kandma spetsiaalset vormi. Kokku on neid eri arvestuste järgi 
umbes 15 000 ning neist on tehtud ka filme ja telesarju (sh tõsielu-). Ameti pidamiseks väga 
karme nõudeid ei ole, piisab peamiselt teatud kursuste läbimisest. Mis amet? Vastuseks võib 
anda ka ingliskeelse nimetuse. 

47. Nähtav lipp kuulub ühele kõige vähem tuntud Kariibi saarele, mis asub Väikestes Antillides 
Saint Kittsi ja Saint Martini lähedal. Kõigest 21 km2 suurune saar ei ole muidugi iseseisev riik, 
vaid kuulub ühele teisele riigile. Ametlik maksevahend on USA dollar ning saarel on elanikke 
ca 4000. Väidetavalt on saar omanikku vahetanud vähemalt 22 korda alates selle esimesest 
märkimisest, mis leidis aset juba nii vara kui 1493. aastal. Saare hiilgeaeg oli 18. sajandil, kui 
see kaubanduse ristteedel paiknemise tõttu olevat olnud üks rikkamaid Kariibi saari. Mis 
nime kannab see saar? 

 
48. Else Marie Fisher 1943–45, Ellen Lundström 1945–1950, Gun Grut 1951–59, … 1959–1969, 

Ingrid von Rosen (Karlebo) 1971–1995. Kelle nimi sobib loetellu punktiiri asemele?      
49. Millise piirkondlikku päritolu märkiva nime järgi tuntakse sellist lillkapsa teisendit, mille 

õisik on kuulus oma kolmemõõtmelise loodusliku fraktali-laadse ülesehituse poolest? Kuigi 
selle kohta on mingil määral kasutatud ka püramiidkapsa ja minarettkapsa nime, küsime siiski 
enim kasutatavat nime, mis figureerib ka teisendi ladinakeelses nimes. 

   
50. ♪♫♪♫♪ Millist 1973. aastast tegutsevat USA ansamblit kuulete? Teadjamad vastavad ehk 

ära ka üksnes alloleva pildi järgi. 
 

 



VASTUSED 
1. poolakad  TV 
2. Ülle Aaskivi  OP 
3. LSD-„margid“ / LSD manustamiseks  TV 
4. USA suursaadik Liibüas  TV 
5. Jefferson Airplane  OP 
6. Kaarlo Juho Ståhlberg  TV 
7. „Kim“  TV 
8. harilik silenastik  TV 
9. Magnus Pehrsson  OP 
10. parima mees- või naispeaosa Oscari võitjate 

kehastatud tegelaskujud 
 OP 

11. „Blade Runner“  OP 
12. nooskoop  TV 
13. Andre Geim (1 p – Konstantin Novosjolov)  OP 
14. turban  TV 
15. korvpall, lauatennis, vibulaskmine vastavalt: USA, Hiina RV, L.-Korea TV 
16. Albrecht Dürer Vaselõige „Melanhoolia I“ 

 

OP 

17. Luksemburg  OP 
18. Bin Laden  TV 
19. magama jääda  TV 
20. Playboy-jänku (Playboy bunny)  TV 
21. Suurbritannia Falklandi sõjas („General Belgrano“) TV 
22. Colette (Sidonie-Gabrielle Colette)  TV 
23. Kendra Harrison  OP 
24. filosoof 

 

TV 

25. „Sing Sing Sing (With a Swing)“  OP 
26. Lääne-Aafrika frank, Kesk-Aafrika frank  TV 



27. Billy Joeli laulu „We Didn’t Start the Fire“ 
elusolevad „tegelased“ 

Doris Day, Brigitte Bardot, Fidel 
Castro, Chubby Checker, Bob Dylan, 
John Glenn, Bernie Goetz 

OP 

28. Assisi  TV 
29. Krzysztof Penderecki  TV 
30. Edita Pjehha  OP 
31. Keenia  TV 
32. Niagara juga  TV 
33. kosmosesüstik Challengeri hukk  OP 
34. hygge  TV 
35. Madonna, Sting, Tupac  OP 
36. nn. kalendrirahutused  TV 
37. mastodon  OP 
38. Compiégne’i rahu sõlmimise vagun (nn Foch’i 

vagun) 
 TV 

39. Natascha Kampusch  OP 
40. Robert (Bobby) Fischer  TV 
41. Abraham Van Helsing Bram Stoker, „Dracula“ TV 
42. Sabine Lisicki  OP 
43. Sao Paulo osariik  OP 
44. Linnutee  TV 
45. strontsium  TV 
46. pearahakütt / bounty hunter  TV 
47. Sint Eustatius kuulub Hollandile TV 
48. Käbi Laretei  OP 
49. romaani (romanesco) lillkapsas  TV 
50. Devo  OP 
 
TV = Tauno Vahter, OP = Ove Põder 
 


