I LOODUS ja GEOGRAAFIA
1. Möödunud aasta lõpul valiti meie rahvusliblikaks pääsusaba. Kuid meie küsime üht teist valikus
olnud nominenti. Tutvustus kõlab nii: tema röövikud on pikaealised ja arenevad kaks aastat.
Tähelepanuväärne on ka suveöödel lendav valmik, kelle tiivakiri on üsnagi kontrastsetes toonides
ning sealt võib leida sini-must-valget värvikombinatsiooni. Kes?

2. Londiliste ja damaanlastega ühistest eellastest põlvnevas seltsis on esialgsest viiest sugukonnast
säilinud kaks – lamantiinlased ja dugonglased. Küsitava seltsi esindajad on taimetoidulised, nad
elavad veetaimestikurikastes rannikumeredes ja suurte jõgede suudmes. Vee-eluks kohastumise
tõttu on nende eesjäsemed muundunud kabjalaadsete küünistega loibadeks, tagajäsemeid ega kaela
neil pole, saba on muutunud sabauimeks. Mis selts?

3. Küsitava järve pindala on 166 km2 (ca 2/3 Võrtsjärve), asub see 209 m allpool merepinda. Heal
lapsel on mitu nime ja nii ka sel järvel, kusjuures ühte neist (lisandiga meri) on mitut puhku
mainitud väga kuulsas raamatus. Mis nime kannab maailma madalaimal asuv mageveejärv?
(Õigeks loeme iga meil tunnustatud nime).

4. Alfaisane on termin, mida viimasel ajal päris tihti pruugitakse, olgu õiges või mõnes üpris
suvalises tähenduses. Termini võttis 1947. aastal kasutusele Baseli loomaaias teatud loomade
käitumist jälginud Rudolf Schenkel. Tõsi, hiljem on Schenkeli järeldused küll kahtluse alla seatud,
kuivõrd vabas looduses käituvat need loomad teisiti, kui vangistuses. Kuid siiski, mis loomade
käitumise järgi võttis Schenkel kasutusele termini alfaisane?

5. Seda nime kannab Iirimaa pikim jõgi (360 km), kuid sama nime kannavad ka jõe äärde jäävad
linn ning rahvusvaheline lennujaam, mis veel hiljuti oli oluliseks vahemaandumiste ja tankimiste
paigaks Euroopast üle ookeani suunduvatele lendudele. Ja veel – pea sarnase kõlaga nime omab ka
üks Eestist pärinev muusikaline kollektiiv. Ehk siis, tulles tagasi alguse juurde: mis on Iirimaa
pikim jõgi?
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II FILM
6. Pildil olev filmirežissöör ja näitleja (s 1960) on tuntud hulga Shakespeare’i tööde ekraaniletoojana.
Oscari nominatsioone on tal viis, võitu ei ole, küll aga pälvis ta mullu Emmy auhinna just näitlejatöö
eest. Pildil on ta oma seni kõige viimases filmirollis, Hercule Poirot’na enda lavastatud filmis “Mõrv
Idaekspressis”. Kes?

7. Möödunud kevadel valmis ujumisliidu, Delfi ning Balti Filmi- ja Meediakooli koostöös 30minutiline film „… õpib ujuma“. Filmi tutvustati kui 8-osalist sketšisarja, mis õpetab üht sellal 48aastast meesterahvast ujuma. Tema õpetajaks oli tippujuja Martin Liivamägi ja temaga võttis mõõtu
noor ujumistreener, siis 23-aastane Hanna Brita Luts. Küsitav, endine riigikogu liige, tegi oma
filmidebüüdi juba 1981. aastal ja seda kohe suisa kahes linateoses. Mis nimi sobib punktiirile?

8. USA telemaastikul üritab läbilööki üks Seth MacFarlane’i loodud ja „Star Trekist“ inspireeritud
sari, mille tegevus toimub 25. sajandil ning kus peaosalist kapten Ed Mercerit kehastab MacFarlane
ise. Sarja esimene osa oli ekraanil mullu 10. septembril ning vaatajaid kogus see 13 miljonit,
nüüdseks on juba käed loodud ka järgmise hooaja tootmiseks. Sarja pealkirjaga samasugust eesnime
kannab ka ühele maailmakuulsale muusikariistade firmale (asutatud 1902, peakorter Nashville’is)
aluse pannud pillimeister. Mis sari?

9. Küsitav pealkiri või väljend tundub olevat vene kultuuri- ja ajaloos tähtsal kohal. Eesti keeles
kõlavad selliselt, täiesti identselt, nii Puškini ja Lermontovi poeemide ning Lev Tolstoi ja Vladimir
Makanini jutustuste nimed kui ka palju muudki – nt on olemas sellenimeline ballett, ooper ja
mitmed filmid. Viimastest üks (režissöör Sergei Bodrov) pälvis 1997. aastal parima võõrkeelse filmi
Kuldgloobuse ja Oscari nominatsioonid. Mis pealkiri või väljend?

10. Kõlab Andante Festivo, mida maestro Neeme Järvi õige sagedasti juhatada on armastanud. Aga
seda kena muusikapala mängiti ka selle looja matustel. Küsimegi, kelle matustel, kes on helilooja?

TARTU MEISTRIVÕISTLUSED MÄLUMÄNGUS, 24. jaanuar 2018
KÜSIMUSED: PROOTON (Kalle Voolaid, Toivo Kreek, Priit Naruskberg, Daimar Lell)

III FIRMAD ja TÖÖKOJAD
11. Küsitav Itaalia juurtega kaubikute, busside jm tootja asutati 1975. aastal mitme eri sõidukitootja
(Unic, OM jt) ühinemisel. Mudeleid: Eurocargo, Massif, Daily, Trakker, Stralis. Tuntust on võidetud
Ferrari F1 meeskonna transpordisponsorina, pikalt on oldud ka Uus-Meremaa ragbikoondise (All
Blacks) toetajaid. Mis ettevõte?

12. See 1908. aastal asutatud firma on ühe korvpalli Euroliiga meeskonna peasponsor ja firma nimi
sisaldub loomulikult ka klubi ametlikus nimes. Tegemist on maailma ühe suurema autodetailide
(mehhatroonika, uste- ja lukusüsteemid, istmedetailid jne) tootjaga, kelle „juppe“ leidub igas
kolmandas maailmas toodetavas autos. Aastakäive 6,5 miljardit eurot, tehaseid 23 riigis üle kogu
maailma ning töötajaid 25 000. Pange kirja firma nimi? (Korvpalliklubi nimetamine ilma sponsorita
annab ühe punkti).

13. Jõulude aegu leiab nooremate kodanike kingipakkidest kindlasti
hulgaliselt neid suurte ja säravate silmadega kaisu- ning muidu
pehmeid loomi, mida kaunistab kena südamekujuline logo. Tegemist
on maailma suurema pehmete mänguasjade tootjaga, mille asutas
1986. aastal … Warner. Firmanimeks pani ta oma eesnime, mille ta ise
oli saanud ühe läbi aegade kuulsaima ameerika pesapalluri (1886-1961)
järgi. Mis firma?

14. Antti Herlin on väidetavasti Soome rikkaim inimene. Rikkuse on talle toonud 1910. aastal asutet
ettevõte, mis läks Herlinide pere valdusse aastal 1928. Praeguseks on tegemist üleilmse haardega
firmaga, mis tegutseb enam kui 60 riigis ja annab tööd enam kui 50 000 inimesele. Kuulub omas
valdkonnas nn suurde nelikusse, keda aastal 2007 trahviti kartellileppe eest 992 mln euroga. Mis
ettevõtte suuromanik ja juht on Antti Herlin?

15. Nõukogude Liidus polnud välismaiste esemete kopeerimine ja kohapeal tootmine mingi
probleem, sest välismaiseid eeskujusid nimetati heal juhul lihtsalt prototüüpideks. Ka Eestis,
Punases Retis valmistatud plaadimängijal Estonia 010 (võib-olla nii mõnelgi veel kodus olemas) oli
väljamaine prototüüp Optonica RP-7100. Seda tootnud firma alguseks loetakse ühes maailma
suurlinnas 1912. aastal asutatud metallikoda, mille edulugu (ja ettevõtte nimi) sai alguse 1915. aastal
tootmisse võetud mehaanilisest harilikust pliiatsist. Mis firma?
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IV AJALOO HÕNG
16. Esimesed teated küsitavast Iraani kiltmaa loodeosas
asunud riigist pärinevad 9. sajandist eKr. Alates 7.
sajandist eKr muutus see kuningriigiks, siis sattus mõneks
ajaks sküütide võimu alla. Liidus Babülooniaga purustas
kuningas Kyaxarese juhtimisel Assüüria ning vallutas
Pärsia, Urartu ja Väike-Aasia kuni Halyse jõeni. 550 eKr
liidendati Ahhemeniidide riigiga, 4. sajandil eKr iseseisvus
uuesti, kuid tunduvalt väiksema riigina. Mis riik?

17. Rahulike linnade lauspommitamine sai II ilmasõja aegu kahetsusväärseks normiks, kuid see
polnud toona siiski uus nähtus. Esimene säärane terrorirünnak toimus juba 2.-5. septembrini 1807,
mil üks linn hävis laevakahurite tules pea tervenisti; hukkus ligi 200 ja vigastada sai umbes 800
tsiviilisikut. Kelle merevägi, mis linn?

18. Keda on kujutatud nendel Lucas Cranach vanema 1527.
aastast pärinevatel maalidel? Mehe nimi on Hans, naisel
Margarethe.

19. 1896. aasta paiku koondus seltskond spordist, teatritegemisest ja kultuurist huvitunud Tartu
noormehi organiseerunud ühenduseks. Liikmeteks olid nt Frits (Priit) Suit (hilisem Võru linnapea),
Eduard Talvik (hilisem graafikatööstur), Karl Jungholz (hilisem teatrijuht ja lavastaja), Konrad Mägi
(hilisem maalikunstnik) jt. Pisut militaarse kõlaga kooslus sai nime majaperemehe järgi, kelle maja
ja aeda oma ettevõtmisteks kasutati. Mis nime kandev ühendus? Naljaga pooleks – võib-olla oli
midagi sellist olemas ka hiljuti Nõo vallas haldusreformiga võitlemiseks.

20. Oleme uhked Tartu puitlinnaosade üle, ent soomlastel
on põhjust enamgi uhkustada – pildil nähtava linna puidust
vanalinn võeti aastal 1991 esimesena Soomes UNESCO
maailmapärandi nimekirja. 1442 linnaõigused saanud linn
asub Põhjalahe ääres Satakunta maakonnas, elanikke on seal
umbes 40 000. Kurb sündmus linna ajaloos on 1989. aastal
toimunud Soome esimene koolitulistamine. Mis linn?
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V KUNST ja KIRJANDUS
21. See tartlasest ja endisest punkarist
kunstnik resideerub nüüdsel ajal Soomes.
Tuntust on ta võitnud raamatukujundaja
ja -autorina, nii Soomes kui ka Eestis on
ilmunud mitmeid tema ja Jaana Palanterä
ühistööna valminud raamatuid (nt Laste
loomaraamatute sari). Tema nime
nuputamisel on abi, kui mäletate üht sama
perekonnanime kandnud kunagist Tartu ülikooli filosoofia ajaloo professorit ja revolutsiooniteooria
eksperti (1925-1989). Kes on see kunstnik? (Sobib ka filosoofiaeksperdi perekonnanimi)

22. Vanim vend (1888-1937) oli 1910.-30. aastatel meie tuntumaid karikaturiste, keskmine vend
(1897-1987) oli kirjanik ja ajakirjanik, kelle veste tõttu suleti 1933. aastal “Rahvaleht” ja kes elas alates
1950. aastast USA-s. Noorim vend (1900-1984) elas Eestis ja sai 1972. aastal ENSV rahvakirjanikuks.
Mis oli nende ühine perekonnanimi?

23. 15-aastaselt sai temast
(1865-1938; piltidel, vasakul
autoportree,
1931)
tsirkuseakrobaat, aasta hiljem
mitmete tuntud kunstnike
(Puvis de Chavannes, Renoir,
Toulouse-Lautrec,
Degas)
modell.
Tema
edukas
kunstnikukarjäär sai alguse 1890. aastatel, edule vaatamata olla teda aga häirinud tema poja
Maurice Utrillo (1883-1955) märksa suurem kuulsus. Kes on see kunstnik?

24. Näete ühe kunstniku (1878-1935) kahte autoportreed.
2008. aastal müüdi üks tema töödest, tõsi, mitte siin
nähtavatest,
pärast
aastatepikkust
skandaalset
kohtuvaidlust Sotheby oksjonil 60 002 500 dollariga
tundmatule pakkujale. Kes on see kunstnik?

25. Igal sügisel ilmuvates Nobeli kirjalduspreemia spekulatsioonides kuulub suurfavoriitide sekka
ka küsitav 1930. aastal Süürias sündinud luuletaja, esseist ning tõlkija, kelle värsket mõju
klassikalisele araabia luulele võrreldakse suisa T.S. Elioti mõjuga angloameerika luulele. Viimased
40 aastat Pariisis elanud poeet on avaldanud mitukümmend luulekogu (nt „Damaskuse Mihjari
laulud“ 1961, „Aeg tuha ja rooside vahel“ 1971, „New Yorgi haud“ 1971 ning „Al-Kitab (Raamat)“
2003), ent eesti keeles on teda seni avaldatud tagasihoidlikult. Oma kirjanikunime on ta võtnud
vana-Süüria ning foiniiklaste viljakusjumalalt. Kes?
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VI MUUSIKAGA VARIA
26. Nende viienda stuudioalbumi avaloo video on inspireeritud biitlite “Let It Be” videost. Selleks
korraldati improviseeritud ja ilma loata tasuta live Los Angeleses Main Streeti ja 7th Streeti nurgal
asuva viinapoe katusel, kus jõuti enne politsei saabumist esitada kaheksa lugu. Sündmuse põhjal
valmiski Meiert Avise lavastatuna küsitava laulu video, mida pärjati 1989. aasta parima video
Grammy auhinnaga. Samuti hinnatakse seda üheks läbi aegade paremaks videoks. Milline bänd,
milline laul?

27. Küsitav (s 1975), tänane PPA orkestri juhtivspetsialist, ansamblitest „N-Euro“, „Parvepoisid“,
„Regatt“ jm tuntust kogunu, üllitas 2009. aastal omaloomingulise plaadi „Vanaisaga Toomemäel“.
Enda heliloojast vanaisaga (viimane suri aastal 1980) pole ta tegelikult kunagi Toomemäel käinud
ning muusikagi sai plaadile hoopis teistsugune. Muusikust isa arvas plaadist hästi, eriti tunnustas
ta poja pillimänguoskust (poiss mängis plaadil kõlavad instrumendid kõik ise sisse), teised kiitsid
muu kõrval ka sõnaseadmise oskust (küsitav oli ka enamiku lugude sõnade autor). Kellest käib
jutt?

28. Eesti mõtteloo sarjas ilmus küsitava folkloristi artiklikogumik
“Sõnajalg jaaniööl” 2007. aastal, kusjuures ta pääses sellesse sarja toona
üldse alles kolmanda naisteadlasena pärast Ilse Lehistet ja Lea Tormist.
Ehkki eeskätt tuntud meie rahvakalendri uurija ning tutvustajana,
hõlmab tema tegevus hoopis laiemat ala, rahvajuttude teooriast ja
praktikast kuni looduse ning kohapärimuse kajastamiseni inimese argija usundiilmas. Ta on ka 2007. aasta riikliku teaduspreemia laureaat.
Kes?

29. Vaktsineerimine on viimasel ajal parajalt kirgi küttev teema. Termini ’vaktsiin’
(’vaktsineerimine’) võttis kasutusele juba sellele tõveennetusmeetodile alusepanija Edward Jenner,
tuletades selle ühe elusolendi ladinakeelsest nimest. Mis sõnast on tuletatud vaktsiin? NB! Küsime
nii ladinakeelset sõna kui ka eestikeelset tähendust (elusolendit tähistavat eestikeelset sõna).

30. Kui kuuldava artisti album “A Seat at the Table” aastal 2016 USA plaadimüügi tabeli tippu
jõudis, sai temast ja ta õest esimene õdedepaar, kes on sama aasta jooksul oma albumiga
plaadimüügitabelit juhtinud. Tema vanema ning palju kuulsama õe album “Lemonade” oli nimelt
tipus olnud mõned kuud varem. Kes on need õekesed? (Vastustena sobivad nii ühine
perekonnanimi kui ka mõlema neiu lavanimedena kasutusel olevad eesnimed).
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VII SPORTLIK
31. Egiptuse kergejõustiklane Youssef Nagui Assad sümboliseerib külma sõja aegse spordipoliitika
ebainimlikkust: mees üritas nimelt neljal korral edutult olümpiale jõuda, kusjuures vaid korra
(1968) lasus ebaedu põhjus tema kehval sportlikul vormil. Münchenist lahkus ta terrori tõttu
võistlemata, Montrealist Aafrika boikoti tõttu, Moskvasse ei sõitnud Egiptus aga uue boikoti tõttu
üldse kohale. See-eest õnnestus varasemal Vahemere mängude võitjal ja mitmekordsel Aafrika
meistril esikoht noppida hoopis Philadelphias peetud 1980. aasta “protestiolümpialt” Liberty Bell.
Meid huvitab, mis võistlusalal? Sellel, Assadi edualal, on kahel korral OM-esikaheksasse (medalile
siiski mitte) jõudnud ka eestlased. Niisiis, milline kergejõustikuala?

32. Tema mängijakarjääri enim tähelepanu vääriv sündmus oli ilmselt 2005. aasta meistriliiga
veerandfinaal Rapla vastu, kus toimunud kakluse järel pidi ta koos Marko Raamatuga mängu
viimased minutid oma meeskonna eest kahekesi mängima. Järgnenud kohtunikukarjäär on olnud
kõvasti edukam: aastail 2014-2016 vilistas ta FIBA eurosarju, 2016 suvel teenis kutse Euroliiga
süsteemi, kus pidi juba oma kolmandas mängus (jaanuar 2017) koos tõeliste legendide Luigi
Lamonica ning Boris Rõžikuga mõistma õigust Panathinaikose ning Fenerbache tulises duellis. Pole
paha, ütlevad klassikud. Kellest käib jutt?

33. Selles Robbie Williamsi sünnilinna Premier League'i klubis mängis detsembri 2017 seisuga enim
UEFA Champions League’i tiitli võitnud pallureid – viis, mis siis, et CL finaalides on mehed
mänguminuteid teeninud kasinalt. Väljakule pääses neist vaid üks ja sedagi 2011. aasta finaali
üleajal. Selles arvestuses lööb neid kõiki üks klubikaaslane, kes skoorinud Eestigi vastu – tema
vahetati 2007. aasta CL finaalis väljakule 78. minutil, paraku tuli tal toona väljakult kaotusega
lahkuda. Mis Premier League’i klubis mängis siis viimati viis Meistrite Liiga võitjat?

34. 1927. aastal panid neljaks musketäriks kutsutud Aymo Maggi, Franco Mazzotti, Renzo
Castagneto ja Giovanni Canestrini aluse ühele populaarsele spordiüritusele, mis toimus kuni 1957.
aastani (vaheajaga aastail 1941-46). Populaarkultuuris omajagu ära märkimist saanud üritus taastati
1977. aastal uuesti, ehkki teisenenud formaadis, toimudes seniajani. Mis üritus?

35. Ameteid on talle jagunud kapaga. Ta on läbi teinud nõukaaegsed tuukrikursused, teeninud aega Barentsi merel, olnud teatrija muusikamuuseumi direktor, olnud Eesti merendusterminoloogia
komisjoni esimees, töötanud kaitseministeeriumis, meremuuseumis
jm. Peale selle on ta olnud kümnete raamatute autorite-koostajate
hulgas (“Mehed, purjed ja püssirohi”, “Salapärane Suurupi”,
“Võitlused Läänemerel” jt). Veel peale selle on ta aga olnud ka tõstja
ja atleetvõimleja ning jõutõstmisele alusepanijaid Eestis ja NSV
Liidus, avaldanud üht-teist selleski vallas (“50 aastat
võistluskulturismi Eestis 1966-2016” jt). Kes? (pildil koos Inna
Uidiga)
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VIII MUUSIKATA VARIA
36. Inglise naelsterling, vanim hetkel kasutatav rahaühik, läks tänapäevasele kümnendsüsteemile
üle alles 1971. aastal. Varasemalt kasutati kolmeastmelist süsteemi, kus naelad jagunesid
šillinguteks, need omakorda aga pennideks. Küsime, mitu šillingit oli selle süsteemi järgi väärt
üks nael ning mitu penni oli väärt üks šilling?

37. 1990. aastal jõudis ta koos Borge Ouslandiga ilma kõrvalise abita põhjapoolusele, aastal 1993
käis üksipäini lõunapoolusel, aastal 1994 alistas aga Džomolungma, saades nõnda esimeseks
„kolme pooluse“ vallutajaks. 2010. aastal läbis ta New Yorgi kanalisatsioonisüsteemi Bronxist
Manhattani kaudu Atlandini ning lisaks kuulub talle üks esinduslikemaid vene ikoonide kogusid
läänemaailmas. Kes on see seikleja, kelle perekonnanimi ühtib ühe Eesti (eks)ajakirjaniku,
Bonnieri preemia laureaadi omaga?

38. Hiljuti reastas Eesti Päevaleht mulluseid Eesti mõjukaid eri
kategooriates (poliitika, kultuur jne). Muuhulgas valiti ka mõjukaimad
noored, kelle esikolmiku moodustasid Kelly Sildaru, Anett Kontaveit
ja pildil olev noorhärra, kes olnud nähtav nii telepildis, kontserdilaval,
sotsiaalmeedias kui ka mujalgi. Muuhulgas lõpetas mulluse
jaanipäeva paiku 9. klassi. Kes?

39. Nende (ld Ixodoidea) munadest kooruvad larvid, kellest hiljem arenevad nümfid ja alles seejärel
saavad neist täiskasvanud isendid. Eestis on nad juba praegugi üsna tavalised, kui aga uskuda
eksperte, muutuvad tänu sobilikele tingimustele siin edaspidi veelgi tavalisemaks. Kuid
küsitavatega sama nime kandvaid tegelasi leidub ka meie rahvapärimuses. Kellest jutt?

40. See tänaseks Facebookis ligi 40 miljonit jälgijat
kogunud veebileht asutati tudengitest vendade Chanide
eestvedamisel Hongkongi ülikoolis 2008. aastal,
eesmärgiga luua alternatiivne platvorm e-postile, kus
kasutajad saaksid hõlpsasti jagada humoorikaid pilte ja
videoid. Peamiselt internetimeemide jagamiseks kasutatav
veebileht kuulub nüüd maailma 250 populaarsema hulka,
tema väärtust hinnatakse enam kui 50 miljonile dollarile.
Mida selle nimi aga tähendab, ei pole vennad Chanid seni
soostunud avaldama. Mis veebileht?
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VASTUSED
1. Harilik päevakoer
2. Meriveiselised
3. Galilea meri (Kinnereti, Geneetsareti, Tiberiase järv)
4. Hundid
5. Shannon (Eesti ansambel kannab nime Shanon)
6. Kenneth Branagh
7. Mihkel Raud, debüütfilmideks “Keskpäev” ja “Nukitsamees”
8. Orville (pillimeister oli Orville Gibson, Gibsoni kitarride jt muusikariistade firma looja)
9. Kaukaasia vang
10) Jean Sibelius
11) Iveco
12) Brose (Brose Fahrzeugteile GmbH & Co), korvpalliklubi Brose Bamberg
13) Ty (pesapallur oli Ty Cobb ehk Tyrus Raymond Cobb)
14) Kone
15) Sharp (ingl k ‘terav’, need pliiatsid olid püsivalt teravad)
16) Meedia
17) Briti väed pommitasid Kopenhaagenit
18) Martin Lutheri vanemad
19) Sangernebo polk (Nõo vallavanem on aastast 2003 Rain Sangernebo)
20) Rauma
21) Aivo Blum (professor kandis nime Rem Blum)
22) Krusten (Otto, Pedro ja Erni)
23) Suzanne Valadon
24) Kazimir Malevitš
25) Adonis
26) U2 “Where The Streets Have No Name”
27) Marko Naissoo. Vanaisa Uno Naissoo (1928-1980) ja isa Tõnu Naissoo (s 1951)
28) Mall Hiiemäe
29) ld k vacca, lehm
30) Knowles (Solange ja Beyonce)
31) Kuulitõuge (eestlastest on edukad olnud Harald Tammer ja Arnold Viiding)
32) Rain Peerandi
33) Stoke City
34) Mille Miglia autode võidusõit
35) Mati Õun
36) 1 nael = 20 šillingit; 1 šilling = 12 penni
37) Erling Kagge (ajakirjanik Rasmus Kagge)
38) Karl Vilhelm Valter (saate “Rakett 69” võitja, videoblogija, muusik jne)
39) Puugid
40) 9GAG
TARTU MEISTRIVÕISTLUSED MÄLUMÄNGUS, 24. jaanuar 2018
KÜSIMUSED: PROOTON (Kalle Voolaid, Toivo Kreek, Priit Naruskberg, Daimar Lell)
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