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1.

Esimese pildi autor on Peter Paul Rubens, teisel aga Diego Velázquez. Mõlema aluseks on antiikne lugu
jumalannast ja tema surelikust võistlejast. Esimene muutis lõpuks teise üheks elusolendiks. Nimetage need
jumalanna ja elusolend (kes on oma nime paljudes keeltes saanud sellelt mütoloogilliselt naiselt). Soovime 2
komponenti!

2.

1.mail 2004.a. laienes Euroopa Liit korraga kümne riigi võrra. Koos Eestiga liitusid veel Läti ja Leedu, Poola,
Ungari, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik ning veel kaks riiki. Nimetage need kaks.

3.

Longinuse oda (Lancea Longini) oli üks keskaegseid tuntumaid
reliikviaid, millele on omistatud mitmesuguseid müstilisi omadusi.
Longinuse oda (armeenia keeles Geghard) hoitakse tänapäeval
Etšmiadzinis, Armeenia kiriku pealinnas [aga variante on veel]. Miks on
see oda reliikviana oluline?

4.

Norrast sai iseseisev riik aastal 1905. Rahvahääletusel otsustati unioonist väljuda,
kuid jääda monarhistlikuks riigiks. Norra valitsus pakkus trooni prints Carlile, kellest saigi kuningas Haakon VII.
Millise riigi prints oli Carl?

5.

Küsitav on Eesti üks kõige kogenumaid suursaadikuid. Ta oli esimeste Eesti suursaadikute seas, kes määrati
ametisse 1991. aasta sügisel. Eelnevalt töötas õppejõuna Tartu Ülikoolis. Ajaloolasena jätkab siiani, on avaldanud
monograafiaid ja raamatuid: 1995 "Lõpu võidukas algus: Karl XII Eesti- ja Liivimaal 1700–1701", 1999 "Üks Hä Tru
ja Öige Sullane: Elust Rootsi sõjaväes Eesti- ja Liivimaal 1654–1700", 2003 "Sõnumitooja või salakuulaja?
Nüüdisaegse diplomaatia lätted 1454–1725", 2008 "Dorpat 1558–1708: Linn väe ja vaenu vahel", 2015 "Domus
belli: Põhjamaade Saja-aastane sõda Liivimaal 1554–1661", 2019 "Aja lugu ja inimese aeg. Räägitud ja rääkimata
lood". Kes?
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6.

Millise keisri eskiisi järgi joonistas
Hermann Knackfuss 1895. aastal
pildi „Euroopa rahvad, hoidke oma
kõige pühamaid väärtusi“ (ka
„Kollane hädaoht“)?

7.

„Napercise” on uus treeningprogramm David Lloydi
spordiklubis (suur klubide kett
Ühendkuningriigis). Tund (45 minutit) on suunatud peamiselt lapsevanematele, kuid tegelikult ei pea tunnis
osalemiseks omama lapsi. Milles „Napercise”'i treeningtunnid seisnevad?

8.

Esimene taaiseseisvunud Eesti sõjandustegelasele
pühendatud monument avati Raplas aprillis 2008.
monumendi rajamise idee tuli kohalikult Rotary klubilt,
konkursile laekus kuus tööd, milledest küsitava lesk
Svetlana valis välja sobivaima, selleks osutus skulptor
Edith Karlsoni töö. Kellele see skulptuur püstitati?

9.

Tiibeti lipp rinnas ja Hiina KP kongressi
dokumendid käes... Kes?

10.

USA turule jõudmise ambitsiooniga
viinamarke on meil olnud kümmekond – Old Thomas, Estonian Crystal, MOR, Stön, Saaga 1763 jt. Neist kõige
võimsamat potentsiaali evis ehk Eesti geograafiast pärit nimega küsitav, sest selle taga seisis Bacardi-Martini,
kelle portfellis puudus viin, millega maailma vallutada. 2002 läksid võimsa reklaamikampaania saatel teele
esimesed konteinerid. Imelisest *** viinast rääkis CNN, kirjutas Washington Times, reklaamis Vogue,
reklaaminäoks palgati Lenny Kravitz. Hea elu kestis kogu 2003. aasta. Ent siis otsustas Bacardi-Martini grupp, et
ostab ära Ameerikas väga menuka Gray Goose’i nimelise tippklassi viina kaubamärgi ning „meie“ viina
arendamisest loobuti. Mis nime kandis see Onistari toodetud viinamark, mille reklaamlause kõlas "Pole vaja
uhket kuube, kui hing on puhas"?
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11.

Looduslikult kasvab see toreda nimega lill põhiliselt Põhja-Ameerika preeriates. Meil kasvatatakse palju
kultuursorte nagu Aloha, Cleopatra, Magnus, White Swan, Hot Papaya, Rubinstern, Meteor Pink jpt. Temast
valmistatud tee ja tinktuur tugevdavad immuunsussüsteemi, samuti aitavad ära hoida põletikke, viirus- ja
nakkushaigusi. Milline taimeperekond (lad.k. Echinacea)?

12.

Neid värvuliste sugukonda kuuluvaid linde on u. 40 liiki. 17. saj. teadlased
arvasid, et need linnud on külalised mõnelt teiselt planeedilt, sest nende pesasid polnud
keegi kunagi näinud. Carl Linné kirjeldas lindu Euroopasse jõudnud nahkade ja sulgede
alusel ning andis talle nime lähtuvalt arvamusest, et lind ei saa kunagi maanduda.
Tegelikult oli asi selles, et nad pesitsesid ühel kaugel saarel. Sellel saarel asuva riigi
sümboliks on tänaselgi päeval seesama lind, liiginimega Raggiana ehk kuning-***. Saare
lipult oleme selle linnu kujutise eemaldanud. Mis linnust on jutt?

13.

Pildil on Psychrolutes marcidus, Austraalia ja Tasmaania
ranniku lähedal elutsev kala, kelle elupaigas on selline rõhk, mis on
kala vorminud sültjast massist pannkoogiks. Et 600-1200 m
sügavuses muudaks ujupõis kaladel ujumise ebaefektiivseks, siis
selle asemel koosneb ta suures osas sültjast massist, mille tihedus
on veidi väiksem vee tihedusest. See võimaldab kalal merepõhja
kohal hõljuda ilma ujumiseks energiat kulutamata. Eesti keeles tal
oma nimetust veel pole, kuid kui näiteks tõlkida leedu, hispaania,
portugali või vene keelest, saame nime, mis sobib kala välimusega
üsna hästi. Eesti keeles iseloomustatakse selle sõnaga väikest
kogust vedelikku, mis on kas täielikult või peaaegu täielikult
ümbritsetud vabapinnaga. Mis sõna?

14.

Salvador Dali veidrustest on nii mõnigi saanud rohket
kõlapinda. Üheks selliseks oli veidrate koduloomade pidamine.
Mingi aeg oli Dali lemmikloomaks otselot (väike leopard) nimega
Babou. Teiseks suureks lemmikuks oli tal elukas, keda Dali kujutas
juuresoleval pildil ja mille juures arvestas ta kõikide sürrealismi
reeglitega. Selle elukaga armastas Dali tänaval rahvast ehmatada.
Elukal tegelikult nime polnudki, kuigi Dali nimetas teda põhiliselt
nimega "tamanoir" aga vahest harva hüüdis teda ka "Breton"-iks,
seda sürrealistide koolkonna rajaja, kirjaniku ja poeedi Andre
Bretoni järgi. Nimetage see elukas. Nii selle kui otseloti kodumaaks
on Lõuna-Ameerika ja sarnased on nad ka keha suuruselt.

15.

Need tuntud ja armastatud taimed kasvavad kogu Vana Maailma troopikas. Nad on enamasti ronitaimed ja
kuuluvad õlipuuliste hulka. Maailmas on neid enam kui 200 liiki, kuid meie kliimas ei saa ühtki neist edukalt õues
kasvatada. Lillekauplustes
müüakse küll tillukesi hariliku
*** potte. Hooldades kasvab
sellest aga aastate jooksul kuni
12 meetri kõrgusele roniv liaan.
Seda liiki võib näha ka
botaanikaaias. Taimi
kasvatatakse laialdselt ka
tööstusliku tooraine saamiseks.
Mis taim?
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16.

Kuidas nimetatakse
märgitud piirkonda? (kaitsealune
... ... hoiuala).

17.

Pildil on ühe Euroopa riigi pealinna
kaunitarid. Kelly Kalonji, miss 2013 ja Sephora
Lindsay, miss 2017. Nimetage linn.

18.

Selle linna mõned sõpruslinnad on Pittsburgh, Duisburg, Manchester, Kiiev, Hartum, Bordeaux, Izmir,
Saraatov, Biškek, Bangkok, meile lähimal asub neist Borlänge Rootsis. Kokku on sel linnal 28 sõpruslinna.
Lühiajaliselt on olnud ka oma riigi pealinna staatuses. Kuna asub põhja-lõuna suunalisel risteel, sai linna
hüüdnimeks "teekond". Aga seda linna on võrreldud ka Chicagoga. Kunagi on sealkandis toimunud Punaste
Kaljude lahing. Tänapäeval oma riigi
rahvaarvult üheksas linn. Mis linn?

19.

Millise kahe iseseisva riigi lippudel
on kujutatud odasid ja kilpe?

20.

Strasbourgi lähedal asuv Brasseries
Kronenbourg on Prantsusmaa suurim õlletootja, kelle toodang Eestiski saadaval. Kuulub Carlsbergi gruppi nagu
ka Saku õlletehas. Firma enimmüüdav mark on Kronenbourg 1664 (märgib firma eelkäija asutamisaastat ja
Strasbourgi linnaosa nime, kuhu 1850 koliti). Firma teine tuntuim mark sai oma nime tehaselt, mis liideti
Kronenbourgiga 1986. aastal. See omakorda on nime saanud pruulmeister (Maître) Hans ***ilt (1874-1937).
Meie jaoks teeb asja huvitavaks, et meister Hansu perekonnanimi kattub ühe tuntud Eesti sportlase nimega.
Lisaks kandis see sportlane ühel oma tippvõistlustest särgil numbrit 1664. Mis on õllemeistri ja sportlase ühine
nimi?
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21.

Et kirjandusse tulla pole kunagi hilja, seda tõestab ka see, et 2018. aasta sügisel avaldas üks eesti
poliitikataevaski säranud 85-aastane mees oma debüütluulekogu pealkirjaga „Sinule mõtlen ma harva ja aina“.
Kes?

22.

See on kuulsale piraadile Edward Teach`ile ehk
Musthabemele (Blackbeard; 1680-1718) omistatud lipp.
Tegelikult vist küll 20. sajandi alguses kujundatud. Aga
Musthabe sai tuntuks nii oma julmuse, metsikuse, kehalise jõu
kui hirmsa välimuse poolest. Peale selle rajas ta Atlandi ookeani
rannikule Ocracoke`i nimelise piraatide sadama. Lipul on
kujutatud kurat, kes on valmis läbistama vasakus käes oleva
odaga inimese südame. Sellega taheti väljendada seda, et vangi
langenud vastastel pole armu loota. Paremas käes hoiab ta aga
“surma vältimatuse sümbolit”, mille me siit pildilt oleme
kustutanud. Mis see on?

23.

Möödunud aasta novembris tõusis New York Timesi
bestsellerite tippu raamat pealkirjaga „Triggered“. Kes on selle
raamatu autor (pildil)?

24.

Augustis 2017 atesteeriti Tallinnas esimesed Eestis koolitatud hüpokoerad. Vastava tunnistuse said neli
koera (kuldne retriiver Aki, segavereline Simona, labradori retriiver Poppy ja basset Berta), kes on läbinud
pooleteise aasta pikkuse koolituse. Millega täpselt tegelevad hüpokoerad?

25.

"Horoskoop" oli Eesti Televisiooni saatesari aastatel 1968–1973. Sealt said tuule tiibadesse paljud lauljad.
Tuntust kogus ka see mees, keda kuulete laulmas. Aga mitte lauljana – kuuldav on ilmselt tema väheseid säilinud
salvestusi, kui mitte ainus. Kes laulab?
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26.

1922. aastal kirjutas Uļi Kīnkamäg (1869–
1932), keda liivlased pidasid oma kuningaks,
lätlased aga pistsid hullumajja ja hiljem
vanglasse, kus ta surigi, kirja noorhärra
Valdapä’le (eesti k. Valgepea): „Tere sulle,
Valgepää! / miks me enam sind ei näe? / Sa
meid pisut tõrelesid, / noomisid ja
pahandasid, / et me oma keelt ei pruugi, /
rannarahva keelt ei räägi. / Selle pärast tahan
ma / sind nüüd väga tänada!“. Noorhärra
Valgepää all pidas Kīnkamäg silmas üht
tuntud eestlast, kes siis oli veel tõesti noor.
Kes? Kõrvaloleva kirja on hr Valgepää oma käega kirjutanud.

27.

16 keemilist elementi on saanud oma nime inimeste järgi, neist 14 teadlaste ja kaks mitteteadlaste järgi.
Neist element 116 ehk Livermorium USA maaomaniku Robert Livermore järgi, element 62 aga ühe
kaevandusinseneri järgi (kuigi meile võib tunduda, et hoopis ühe miljoni elanikuga linna järgi). Kuidas on selle
elemendi nimi?

28.

"Kunagi, kui olin veel poisike, küsisin isalt Jaani kirikust mööda jalutades: kes saab Eestis kõige rohkem palka?
Ta vastas, et teaduste akadeemia president ja luterlik peapiiskop, mõlemad tuhat rubla kuus. Ma ei saanud
kontrollida, kas see informatsioon oli õige, aga isa kui matemaatik oli faktiinimene. Igatahes oli see hiigelsuur
summa ja tähendas, et põhimõtteliselt said nii president kui ka piiskop ühe kuupalga eest osta juba Zaporožetsi
väikeauto. Mind jäi tookord painama küsimus, et kust võttis nii palju raha peapiiskop, sest riik talle palka ju ei
maksnud." Kes nii on rääkinud? Ta on avaldanud raamatu „Truudus Eestile“.

29.

Populaarset ja harivat saadet "Rakett 69" hakati ETV-s näitama aastal 2011, mil võitis Juhan Koppel.
Praeguse seisuga on võitja selgunud üheksal korral. Millise kooli esindaja on kõige enam võite saanud? Neid on
kogunenud sellele koolile juba neli.

30.

Mis on selle pehme nuku nimi?
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31.

Sellel spordialal on Eesti meistrivõistlustel lisaks oma põhialale saavutanud kaugushüppaja Tõnu Lepik
hõbeda ning kõrgushüppaja Vello lumi hõbeda ja pronksi. Hiljem N.Liidu koondises jahilaskurina loorbereid
lõiganud 1964.a. OM-hõbe Pavel Senitšev tuli aga 1953 Eesti meistriks. Nimetage see kergejõustikuala.

32.

Ka viimati tekitas suurt poleemikat Aasta meessportlase valimine. Eestis on varem kuus sportlast tulnud nii
parimaks sportlaseks kui ka olnud parima võistkonna koosseisus. Kes oli aga esimene meessportlane, kes aasta
sportlaste valimisel osutus samal aastal (1985) valituks nii individuaalselt kui ka võistkondlikult?

33.

Irineu Esteve Altimiras – nii on pildil oleva
23-aastase noormehe nimi. Ta esindas oma
riiki 2018 Pyeongchangi olümpial, kus sai 27.
koha 15 km vabastiili suusasõidus, edestades
näiteks neljast soomlasest kolme. Tour de Ski
2018-2019 võistlusel pälvis 24. koha, tänavu
oli 23. 2019 Seefeldis toimunud MM-il oli ta
parimaks kohaks 21., seda suusavahetusega
sõidus. Eesti murdmaasuusatajad ei kannata
mingit moodi praegu temaga võrdlust ära. Mis
riiki esindab Irineu?

34.

Viimastel maailmameistrivõistlustel paistis selle riigi vutikoondis silma oma südikusega. Riigi meistritiitleid on
aga kõige enam võitnud kohalike araablaste poolt loodud Arabe Unido meeskond hüüdnimega "Sinine Ekspress"
- 15. Vaid üks tiitel on vähem Tauro meeskonnal hüüdnimega "Pedregali pullid" ning nende võistlusvorm on
identne Torino Juventuse musta-valge triibulisega, sest klubi asutaja oli Juventuse andunud fänn. Tugevuselt
kolmandal meeskonnal San Franciscol ehk "Munkadel" on 9 ja Plaza Amadoril 6 tiitlit. Viimane meeskond sai
omale nime riigi esimese presidendi järgi. Meistritiitlini on jõudnud veel ka Chorillo meeskond, kelle embleemil
ilutseb tulilind Fööniks, sest linn taastati kiiresti pärast 1989.a. purustusi. Omapärase nimega Euro Kickersi
meeskonnal on samuti üks tiitlivõit. Mis riigi jalgpallist on jutt?

35.

Kes on piltidel (2 nime)?
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36.

Cirque du Soleil’ etenduse "Toruk – The First Flight" (Toruk – esimene lend) süžee põhineb ühel James
Cameroni filmil. Nimetage see film. Filmi tarbeks konstrueeriti spetsiaalne kunstlik keel Na`vi, mida räägiti
planeedil nimega Pandora.

37.

Väidetavalt on naiste ilu valemi tulemus 486 000. Millise tehtega selleni jõuti?

38.

Ta elas aastail 1895-1966. Kehaline ja intellektuaalne huumor, situatsioonikoomika, samas tõsise tundevaese
näo (mille järgi sai hüüdnime Suur Kivinägu (The Great Stone Face)) ning väljendusrikaste žestidega mängitud
osad filmides tegid temast üle maailma menuka koomiku. Teda on nimetatud "Komöödia Michelangeloks
tummfilmis" ("The Michelangelo of Silent Comedy"). Sai elutöö-Oscari aastal 1959. 1999. aastal avaldatud
edetabeli "AFI's 100 Years...100 Stars" (Ameerika Filmiinstituut) tulemuste põhjal asub näitleja meesstaaride
edetabelis 21. kohal. Kes?

39.

Pildil on Peruu Andides asuv umbes
6000m kõrgune (mõnedel andmetel 6025 m,
teistel 5999 m) mägi nimega Artesonraju. Tipp
vallutati alles 1932. Mägi on tegelikult väga
tuntud, kuigi mitte Artesonraju nimega. Mille
järgi seda mäge tuntakse?

40.

Novembris 2018 lahkus 57-aastaselt igavikuteele merebioloog Stephen Hillenburg, kes 1998. aastal lõi ühe
multifilmikangelase. Ekraanile jõudis see kangelane 1. mail 1999 USA telekanalis Nickelodeon, 2004 ja 2015
valmisid temast täispikad filmid, kolmas peaks linastuma tänavu mais. See multikakangelane pole loomulikult
võõras ka eesti lastele. Kellest jutt?

Eesti Maakilb 2019/2020. Rahvaliiga A, 15. veebruar 2020
Paide
____________________________________________

41.

Need ün kõik ühe kunstniku tööd. Kelle?

42.

Pildil on 1635-36 valminud Charles I kolmikportree.
Maali autoriks on flaami kunstnik Antoon van Dyck. See teos
valmis van Dyck`il kuulsa veneetsia kunstniku Lorenzo Lotto
töö "Kullassepa kolmekordne portree" eeskujul ja selle
omanikuks oli vahepeal ka Charles I ise. Mis eesmärgil
maalis van Dyck Charles I-st just sellise kolmikportree?

43.

Viis maali: Edgar Degas` “Danseuses blues” (Sinised
tantsijannad, 1897), Hovhannes Hajvazjan ehk Ivan
Aivazovski “Чёрное море” (Must meri, 1881), Kuzma
Petrov-Vodkin “Купание красного коня” (Punast hobust
ujutamas, 1912), Vincent van Goghi “Het gele huis” (Kollane
maja, 1888) ja Arkadi Rõlovi “Зелёный шум” (Roheline müra, 1904). Kuidas neid suurepäraseid kunstiteoseid
niimoodi koos saab seostada spordiga?

44.

22.09.1998 „õnnistati“ šampanjaklaase kokku lüües sisse Eesti moodsaim telestuudio ehk Neljas stuudio.
Esimene saade, mis seal salvestati, oli üle võetud iirlaste samaformaadilise saate „The Lyrics Board“ eesti variant.
Saade oli populaarne miitmetes riikides eri nimede all, nt Soomes „BumtsiBum!“. Millist nime kandis see saade
Eestis? Saatejuhiks oli Mart Sander.

45.

Kes esitab oma laulu?
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46.

Eesti Laul 2020 pääses poolfinaali ka üks
räpi-punt, kes esitab laulu nimega "Kapa KohiLA". Mis nime see räpparite kooslus kannab?

47.

Küsitav oli Argentina tangohelilooja ja bandooniumimängija. Tema looming
arendas traditsioonilise tango uueks stiiliks, mida nimetatakse nuevo tangoks ja
mis sisaldab elemente jazzist ja klassikalisest muusikast. Virtuoosse
bandoneonistina esitas ta regulaarselt oma loomingut koos paljude ansamblitega.
Mar del Platas asuv rahvusvaheline lennujaam on nimetatud tema järgi. Buenos
Airese konservatoorium kannab tema nime. Kuulsamad lood ehk "Libertango" ja
„Oblivion“. Kes?

48.

Nimetage siurulane, kes kirjeldas mh osalemist Vabadussõjas oma raamatus
„Päike ja jõgi. Mälestusi noorusmaalt“ (Lund 1951, Tallinn 1995) järgmiselt. Nimelt
oli osal Siuru meestest kange plaan sõtta minna tekkinud loomulikult kõrtsis.
Küsitav oli isegi paar korda vastuvõtukomisjonis käinud, kuid absoluutselt mittekõlblikuna tagasi saadetud. See
otsus teda loomulikult ei rahuldanud ja kuna Siuru seltskonnas oli vähemalt kaks ohvitseri – Richard Roht ja
Voldemar Kures – otsustas ta siurulastest moodustada eriülesandeid täitva salga ning veenis polkovnik Unti seda
kroonu toidule ja relvastusele võtma. Esimese ja ühtlasi viimase ülesandena pidid siurulased toimetama Ahja
juures rindele mingid sõnumid. Käsk väljaastumiseks saadud, tuli loomulikult maha pidada korralik
lahkumispummelung, mis kujunes sedavõrd põhjalikuks, et mõni mees hommikulgi jalgu alla ei võtnud. Ega sõda
pole jänes, et eest ära jookseb! Välja siiski mindi. Teel kohati ka üht sakslast, kelle hirmutamiseks tulistas küsitav
õhku oma ainsa lasu Vabadussõjas. Siurulased ekslesid aga asjatult ringi, leidmata vajaliike ametimehi või isegi
rindejoont ja naasid 20. detsembril Tartusse. Kellest jutt?

49.

Bookstr koostas nimekirja kümnest tuntud kirjanikust, kes nautisid napsitamist nii palju, et nende
lemmikjoogid on kõigile teada. Pange kokku õiged paarid!
1
Charles Bukowski
A
armastas juua Mojitot
2
Ernest Hemingway
B
jõi tavaliselt pitsi viskit, mille peale jõi õlut
3
Oscar Wilde
C
oli veidi peenema maitsega, tema eelistas jääga šampanjat

50.

1927.a. korraldas kirjastus „Loodus“ romaanivõistluse, mille võitis August Jakobson romaaniga "VaestePatuste alev“. Küsime aga teise koha pälvinut. See autor debüteeris 1927. a-l novelliga "Liivi Deevidiivi", avaldas
veel 1930. a. romaani „Invaliidid“, siis aga siirdus põhiliselt luuleradadele. 1935 avaldas proosapoeemi "Viletsuse
komöödia", proosa vallas saatis teda edu veel 1977, kui võitis novelliga „Kõmpa“ Fr. Tuglase nimelise
novelliauhinna. Kes?
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Vastused
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Athena, ämblik
Küpros, Malta
sellega torgati ristil Jeesust
Taani
Margus
h
Laidre
Wilhelm II
magamine
Märt Tiru
Linnart Mäll
Türi Vodka
siilkübar
paradiisilind
tilk
suur sipelgaõgija
jasmiin
Hiiu madal
Helsingi
Wuhan
Keenia ja Eswatini (Svaasimaa)
Kanter
Rein Taagepera
liivakell
Donald Trump Jr.
diabeedi abikoerad
Andres Vihalem

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Oskar Loorits
samaarium
Tarmo Soomere
Gustav Adolfi Gümnaasium
Bruno
kümnevõistlus
Riho Suun
Andorra
Panama
Justine Henin ja Sofia Kenin
Avatar
90x60x90
Buster Keaton
Paramount
Käsna-Kalle Kantpüks
Jaan Koort
büsti tegemiseks
olümpiarõngaste asetus
Tähed muusikas
Bob Dylan
Viinerid
Astor Piazzolla
Henrik Visnapuu
1B, 2A, 3C
Betti Alver

Küsimused: Jaanus Moppel, Koit Nook, Aare Olander, Indrek Salis, Tenno Sivadi, Tõnu Talve
25. https://www.youtube.com/watch?v=pMqQZc5mPbg
45. https://www.youtube.com/watch?v=G58XWF6B3AA

