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♫♫♫ Millise Prantsuse duo debüütalbum oli “Moon Safari” (1998), millelt on pärit ka kuuldav
singel?
Millises Vaikse ookeani saarestikus hukkus oma kolmandal Vaikse ookeani ekspeditsioonil Briti
meresõitja James Cook?
Millist pealkirja kannab Alan Moore’i ja Kevin O'Neilli loodud koomiksiraamatute sari, kus
tegutsevad Victoria-ajastu kirjanduskangelased, teiste seas Alan Quatermain, Henry Jekyll,
Wilhemina Murray ja kapten Nemo? Sari sai alguse 1999. aastal. 2003 tehti sellest film, mis oli nii
halb, et Sean Connery pani selle järel näitlejaameti igaveseks maha.
Milline raamat, milles esineb rändur Raphael Hythlodaeus, ilmus kõigepealt 1516. aastal ladina
keeles ning tõlgiti inglise keelde alles aastal 1551, kuusteist aastat pärast autori hukkamist?
Millise Austraalia rõivaste kaubamärgi nimi tähendab väikest tiiki või
järvekest, mis tekib siis, kui jõgi muudab sängi ja jätab osa vanast
sängist eraldatud veekoguks? Eesti keeles on selle kohta kasutusel ka
sõna „soot“, inglise keeles „oxbow lake“.

Kanada Nunavuti territooriumi pealinn Iqaluit (mille nimi tähendab "kala kohta") asub saarel, mis on
pindalalt maailma viies. Mis saar?
Prantsuse laskesuusataja Martin Fourcade ja Austria mäesuusataja Marcel Hirscher on mõlemad
oma ala pikalt domineerinud. Mitu aastat järjest on nad mõlemad oma alal võitnud maailmakarika
üldvõidu?
Millise SI-välise pindalaühiku definitsioon on 1 chain korda 1 furlong (ehk 66 jalga korda 660 jalga)?
Millise, ka õlle ja eksoplaneetide huviliste tuttava nimega, on tuntud tsistertslaste ordu haru Ordo
Cisterciensis Strictioris Observantiae? Nende levinud nimi tuleneb ühe Normandias asuva kloostri
nimest. Ordu mungad ja nunnad väldivad täielikult „neljajalgsete loomade“ liha. Nad kõnelevad
ainult vajadusel ja on seetõttu suhtluseks arendanud välja märgikeele. Illustreeriv pilt pärineb 2010.
aasta prantsuse filmist „Inimestest ja jumalatest“, mis jutustab Alžeerias tapetud munkadest.

10. See iga-aastane sõudmisregatt Thamesi jõel on

Briti seltskondliku hooaja oluline osa. Sõutakse
distantsil 1 miil ja 550 jardi (ehk 2112 m),
väljalangemissüsteemis kahe paadi kaupa. Regatti
peeti esmakordselt 1839. aastal ja see kestab
tänapäeval viis päeva, lõppedes juuli esimesel
nädalavahetusel.

11. ♫♫♫ Millisest ooperist pärineb see tuntud pala?
12. Mis nime kannab rahvuspark Lõuna-Aafrika kirdeosas, Limpopo ja Mpumalanga provintsides? Park

13.

14.
15.

16.

on osa Suur-Limpopo Piiriülesest pargist ning on turistide seas väga populaarne, sest seal saab
nautida kõiki „suure viisiku“ loomi, samuti rohkem muidki suurimetajaid kui teistes rahvusparkides.
Millist prantsusekeelset nime, mis on tuletatud saksakeelsest sõnast „kook“, kannab krõbeda
koorikuga muna- ja koorepirukas? Tihti lisatakse munale teisigi koostisosi, näiteks juustu, liha,
mereande või juurvilju.
2017. aasta Times Higher Educationi Euroopa parimate ülikoolide nimekirjas oli 30 parema seas
kaks ülikooli, mis on nime saanud teadlase/õpetlase järgi. Nimetage need kaks meest!
Mis sajandil vabanes Portugal Habsburgide dünastia Hispaania haru valitsemise alt, millega kaasnes
Ibeeria liidu lõpp ja Braganza dünastia trooniletõus? Braganza dünastia valitses Portugali kuni
monarhia kaotamiseni 1910. aastal.
Millises Aasia linnas asub Lääne
Kunsti muuseum (ingl.k National
Museum of Western Art)? Hoone
projekteeris Le Corbusier ja
sissepääsu ees on üks 28st Rodini
„Mõtleja“ kujust.

17. …’s Club on liikmekaardipõhine Ameerika kauplustekett, mille omanik on Walmart. See asutati

aastal 1983 ja sai nime Walmarti asutaja järgi. Mis nimi sobib lünka?
18. Mis nime (lühendit) kannab Doktori ajamasin ja kosmoselaev sarjas „Doctor Who“?

19. Milline Šoti füüsik on nime andnud nurgale, mille all pinnale langenud polariseerimata valgus

peegeldub täielikult polariseerununa? Seda tuntakse ka polariseerumisnurga nime all. ↑
20. Texas Hold’em pokkeris nimetatakse esimest mängijat, kes peab tegutsema enne ühiste kaartide

lauale asetamist (flop), tihti lühendiga UTG. Mida inglisekeelne lühend UTG tähendab?

21. ♫♫♫ Endine modell, kolm korda järjest Sport Illustratedi trikoonumbri kaanel olnud Christie

Brinkley oli abielus kuuldava Ameerika laulja-laulukirjutaja ja pianistiga. Kellega?
22. Millise väga „sotsiaalsete“ (ühiseluliste) loomade sugukonna esindajaid uurib mürmekoloogia?
23. Selle kunstniku töödel kohtab tihti näiteks roti või pommi kallistava

tüdruku motiivi, aga ka nähtavat kujundit, tüdrukut õhupalliga. Kes on
see kunstnik?

24. Ühes 2017. aasta filmis, mis oli nomineeritud parima filmi Oscarile, nõuab 2002. aastal Sacramentos

katoliku keskkooli lõpetav Christine McPherson, et vanemad ja sõbrad kutsuksid teda teise nimega.
Millisega?
25. Kes oli esimene kaheksatel taliolümpiamängudel osalenud sportlane? Medaleid on ta neilt
mängudelt saanud kokku kolm – hõbe Lillehammerist ning hõbe ja pronks Sotšist.
26. Milline linn asub Lagani jõe ääres? Samas linnas leiab aset ka krimisarja „Langus“ („The Fall“)
võttestik, osades Gillian Anderson detektiivina ja Jamie Dornan mõrvarina.

27. Milline diktaator on andnud nime perioodile Brasiilia ajaloos (1930–1945) Esimese ja Teise Vabariigi

vahel?
28. See Nobeli preemia laureaat käis lapsena Santiniketani linnas Indias teise nobelisti, Rabindranath

Tagore eksperimentaalkoolis. Just Tagore soovitas tema emale panna lapsele ebatavaline eesnimi
(bengali keeles „surematu“). Kes on see 1998. aastal panuse eest heaolu alasesse uurimistöösse
Nobeli majanduspreemia saanud teadlane?
29. Tänavu aprillis ilmunud raamatu “A Higher Loyalty – Truth, Lies and Leadership” autor on endine FBI
peadirektor. Kes?
30. Milline Šoti pruulikoda püstitas kolm (nüüdseks küll ületatud) maailmarekordit
maailma kangeima õlle pruulimisel? Alguses oli 32% alkoholisisaldusega ABV
Tactical Nuclear Penguin, siis ABV Sink The Bismarck (41%) ja viimaks 55protsendiline ABV The End of History.

31. ♫ ♫ Millise ansambel lõpetas muusikavideote tegemise pärast seda, kui nad 1992. aastal pälvisid
debüütplaadilt „Ten“ pärineva laulu video eest neli MTV muusikavideote auhinda? Nad ei soovinud, et nende
muusikat kogetaks video vahendusel. Ainus video, mille nad järgneva 25 aasta jooksul on teinud, on täielikult
animeeritud „Do the Evolution“ aastast 1998.
32. Millise prantsuse keemiku järgi on nime saanud kuumutamisega steriliseerimise protsess, eesmärgiga tappa
mikroorganismid?
33. Hiina sodiaagis on üheksa imetajat, üks roomaja, üks mütoloogiline olend ja üks lind. Kes on seal ainus
lindude esindaja?
34. Millist spordiala käsitlevad filmid „Mees, kes tõusis jalule“ („Cinderella Man“), „Miljoni dollari tüdruk“
(„Million Dollar Baby“) ja „…kuningate heitlus“ („When We Were Kings“)?
35. Millise jalgpalli MMi ametlik maskott oli Naranjito? (Kirjutage nii riik kui ka aasta)

36. Giza, Babülon, Olümpia, Efesos, Rhodos ja Aleksandria. Milline koht on selles Antipatrose Sidonist koostatud
nimekirjast puudu?
37. Milline Ameerika sepp töötas 1837. aastal välja esimese eduka valuterasest adra ja asus seda tootma? Tema
rajatud ettevõte on nüüdseks üks maailma suurimaid põllumajandus- ja ehitustehnika tootjaid.

38. Millist kuritegevusele vihjavat perekonnanime kannavad näitlejanna, kes mängis telesarjas „Sõjaprintsess
Xena“ nimiosa ning laulja, USA heavy-metal ansambli W.A.S.P. juht?
39. Millisest puust on tehtud maailma kõige vägevam võlukepp, üks keskseid teemasid Harry Potteri seitsmendas
raamatus „Harry Potter ja surma vägised“?

40. Milline sõna tähistab Ibeeria poolsaare hobukarjust? Nende elustiil ja välimus inspireerisid suuresti PõhjaAmeerika kauboisid.

41. ♫♫♫ Kuuldav muusika pärineb 1874. aasta lavateosest, mille pealkirjaks on ühe looma nimi. Mis

looma?
42. Kellest sai 2005. aastal ainus meeste male MM-turniiridel osalenud naine?
43. Detti…, Goða…, Gull…, Skoga… ja Seljalands… on omalaadsete looduslike vaatamisväärsuste seas

Islandil suurimad ja kuulsaimad. Millega on tegu? (Või milline islandikeelne sõna on nende nimest
puudu?)
44. Selle avastas 19. sajandi esimesel ööl (1. jaanuaril 1801) itaallane Giuseppe Piazzi. Kuigi tema nime ees
kasutatakse teinekord ka numbrit 1, on see enamasti tuntud siiski nimega, mille sai Rooma
põllumajandus-, vilja- ja lõikusjumalannalt. Millest on jutt?
45. Mängurakendus Heads Up! Lasti välja mais 2013 ja sai kohe edukaks, olles senini üks Apple’i
enimmüüdud rakendusi. Rakendus põhineb mängul, mida oma kuulsustest külalistega mängib ühe
komöödia-jutusaate juht. Mängijad peavad ära arvama sõnad või fraasid, mis on nende laubal oleval
kaardil, vaadates kaasmängijate vihjavaid liigutusi. Kelle jutusaatest mäng pärineb?

46. Millise impeeriumi tuntuimad valitsejad olid Babur, Akbar Suur, Džahan ja Aurangzeb?
47. Hispaania külma suvesupi gazpacho peamine komponent on tomat. Milline köögivili on Bulgaaria

külma suvesupi taratori peamine koostisosa?
48. Facebookiga liitudes sõlmivad kõik väljaspool USAd ja Kanadat elavad kasutajad tegelikult lepingu ühes
Euroopa riigis paikneva Facebooki allettevõttega. Mis riigis? See lubab Facebookil vältida USA maksusid
(ja maksusid üldse, sest kokkuleppe kohaselt peavad nad seal kogu rahvusvaheliselt käibelt maksma
vaid 2-3% ettevõtte tulumaksu).
49. Millise värvi varjundid esinevad krimisarja
pealkirjas, kus on peaosas Jennifer Lopez? Sama
värv esineb alates 2010. aastast eetris oleva sarja
pealkirjas, kus peaosas on Tom Selleck.

50. „Empress of India“ on tüüpiline näide järskude külgede stiilis (hard-edge painting) modernistlikust ja

abstraktsest maalistiilist, mis oli levinud 1960ndatel. Kes on nähtava, MOMAs eksponeeritava teose
autor?

51. ♫♫♫ Kuulete 1995. aastal asutatud Taani indie-rocki ansamblit, kes saavutas rahvusvahelise edu

aastal 2003 albumiga „Frengers“. Kes?
52. Bjørn Dæhlie oli 1990ndate dominant, võites murdmaasuusatamise maailma karikasarja kuus

korda. Kes oli meeste suusatamises sarnane dominant 1980ndatel, viie maailmakarika üldvõiduga?
53. Milline lind on Soome rahvuslind? Soovime täpset liiginime.
54. Läti linn Daugavpils avas 2013 kunstikeskuse, mis on pühendatud linnas 1903. aastal sündinud
tuntud abstraktsele ekspressionistile. Kellele?

55. Kes oli poliitik, Norra esimene naispeaminister, kes algatas Oslo lepeteni viinud kõnelused Iisraeli ja

Palestiina vahel? Hiljem töötas ta viis aastat Maailma Tervishoiuorganisatsiooni peadirektorina.
56. Millise kunagise riigi lippu näete?

57. Eesti ja Venemaa vaheline piir jookseb piki järve, mis on suuruselt Euroopa viies. Mis järv?
58. Mis nime all sai Euroopas ja Hollywoodis kuulsaks Poolas sündinud Barbara

Apolonia Chałupec? Talle tõid tuntuse tummfilmi ajastul kehastatud
traagilised ja femme fatale’i rollid.

59. 1996. aastal Kaliningradis rajatud Vene erimajandustsoon kannab nime Yantar. See on venekeelne

sõna, mis tähistab midagi, mida on Läänemerega seostatud juba antiikaegadest. Millest on jutt?
Sellele pühendatud muuseumid asuvad näiteks Palangas, Gdanskis, Kaliningradis ja Kopenhaagenis.
60. Põhja-Saksamaa köögis on tuntud roog nimega …, Bohnen und Speck (…, oad ja pekk). Mis on selle
ahjuroa esimene komponent? Tegu on ühe puuvilja keedu-variandiga, st sordiga, mis ei kõlba
toorelt, vaid alles pärast küpsetamist.

61. ♫♫♫ Kuuldava Hoagy Carmichaeli laulu valis üks USA osariik 1979. aastal osariigi ametlikuks

lauluks. Mis osariik?
62. 2018. aastal sai sellest filmist esimene täispikk animafilm, mis pälvis Kuldsetel Vaarikal

nominatsiooni halvima filmi, halvima lavastaja, halvima ekraanipaari ja halvima käsikirja
kategooriates. Kõik need ta ka võitis. Mis film?

63. Milline hoone rajati algul kristliku kirikuna, muudeti hiljem mošeeks ning siis, Atatürki režiimi ajal,

muuseumiks?
64. Millisesse puuvilja armuvad Sergei Prokofjevi 1921. aasta ooperi peategelased?
65. Mis nime on pakutud geoloogilisele ajastikule, mis järgneb holotseenile ja on saanud nime asjaolust,
et selle tunnused on kujundanud inimtegevus?
66. Enne seda, kui tema nimest tuletati riideeseme nimetus, juhtis ta
Krimmi sõja Balaklava lahingus katastroofilist kergeratsaväelaste
pealetungi. Kes? →

67. ↑ Pittsburgh Penguins valis selle kanadalase 2005. aasta drafti esimese valikuna. Ta on senimaani

nende põhitäht, aidates meeskonna kolme Stanley karika võiduni (2009, 2016 ja 2017). Kes?
68. Milline kahe miljoni elanikuga linn on pindalalt suurima Brasiilia osariigi rahvaarvult suurim linn?
69. Kuidas nimetatakse faasisiiret, kus aine läheb gaasilisest olekust otse üle tahkesse, läbimata
vahepeal vedelat olekut?
70. Esimese kasakad oli Dnepri jõe äärde põgenenud pärisorjad. Vanim kasakate rühm on nime saanud
ühe Ukraina piirkonna järgi. Millise? Seal asus kasakate sitš ning just neist sai mõjukas poliitiline ja
sõjaline jõud, kes astus vastu Poola-Leedu riigile, Vene tsaarivõimule ja Krimmi khaaniriigile.

71. ♫♫♫ Lugu „Chega de Saudade“ peetakse tihti esimeseks salvestatud bossa nova lauluks. Kes seda kuuldavas
1959. aasta versioonis esitab?
72. Milline maadlusvõte on mõnede allikate väitel saanud nime Napoleoni sõdade kangelaseks olnud Briti
admirali järgi?
73. Mis on Mallorca ja Ibiza kõrval Hispaania Baleaaride kolmas oluline saar?
74. Sanssouci lossi Saksamaal Potsdamis projekteeris ja ehitas Georg Wenzeslaus von Knebelsdorff aastatel
1745-47. Lossi tellis Preisi kuningas, kes soovis suvelossi, kus ta saaks Berliini asjaajamistest puhata. Milline
kuningas?

75. Millist Patricia Highsmithi loodud kirjanduslikku antikangelast on suurel ekraanil kehastanud teiste seas Alain
Delon, Dennis Hopper, Matt Damon ja John Malkovich?

76. Kuidas nimetatakse füüsikalist nähtust, mille puhul paneb üks vibreeriv süsteem või muu väline jõud teise
süsteemi võnkuma teatud sagedustel suurema amplituudiga? Nähtus esineb näiteks mehaanikas, akustikas,
elektrotehnikas jm.
77. Kes on see kuulsus, kes koostöös L’Orealiga tõi välja uue meestele suunatud kehahooldustoodete
kaubamärgi House 99? Arv“99” on talle ka käe peale tätoveeritud, tähistamaks aastat, mis oli talle oluline nii
eraelus kui tööalaselt.
78. Suurbritannia siseminister Amber Rudd astus hiljuti tagasi nn Windrushi skandaali tõttu. Skandaali keskmes
oli nn Windrushi põlvkonna esindajate sisserändajastaatus. Põlvkond sai nime esimese laeva järgi, millega
nad 1948. aastal Suurbritanniasse saabusid. Millisest maailma piirkonnast tulijad nii tähistatakse?
79. Millise Briti heategevusorganisatsiooni, mille tuntuim tegevus on Punase Nina päeva (Red Nose Day)
korraldamine, asutasid 1985. aastal Etioopia näljahädast ajendatuna stsenarist Richard Curtis ja koomik
Lenny Henry?
80. Ta võitis romaaniga “Laevandusuudised“ („The Shipping News“) Pulitzeri preemia ning teise tuntud romaani
alusel valmis film „Brokebacki mägi“. Kes on see kirjanik?

81. ♫♫♫ Ta on mänginud filmides „Hidden Figures“ ja „Kuuvalgus“ („Moonlight“) ning lasknud välja kolm
albumit: „The ArchAndroid“ (2010), „The Electric Lady“ (2013) ja „Dirty Computer“ (2018). Kes?
82. Milline suurfirma tõi turule nutikõlarid Echo, milles on hääljuhitav nutikas abiline Alexa?
83. Millises Euroopa riigis on Plitvice järvede rahvuspark?

84. Milline alkohoolne jook, mida valmistatakse spetsiaalsest apelsinisordist, kannab sama nime endise Hollandi
Antillide saarega, kus see vili kasvab? Joogi iseloomulik sinine värv tuleb hoopis toidulisandist E133.
85. Millise tuntud sõja üks olulisemaid sündmusi oli Teti pealetung? Nimetus „Tet“ viitab riigi
uusaastapidustustele.
86. 2017. aasta oktoobris otsustas üks Aasia riik minna kirillitsalt
üle ladina tähestikule. Kuna esialgne tähestik tekitas suurt
meelepaha, andis president tänavu veebruaris välja uue
dekreedi, millega kaotas plaanitud apostroofid ja asendas
need tähtede kohal olevate märkidega. Mis riik?

87. Ojaliklaste salamandriperekonna (Plethodontidae) mitmed liikmed, näiteks kollane koopaojalik,
keiserkoopaojalik ja mägikoopaojalik (inglise keeles vastavalt Monte Albo Cave Salamander, Imperial Cave
Salamander ja Supramonte Cave Salamander) esinevad ainult ühel Vahemere saarel. Millisel?
88. Mis nime kannab Genua peapiiskopi Jacobus da Varagine’i poolt kokku pandud keskaja kiriku suurimate
pühakute elulood, mis oli keskajal üks populaarsemaid teoseid?
89.
Saja aasta eest loodud laul „I'm Forever Blowing Bubbles“ on ühe
Inglise kõrgliigaklubi hümn. Mis klubi? Ka väravate tähistamiseks
puhutakse seal väljakule tihti seebimulle.

90. Alain Delon oli otsinud filmi, kus ta saaks mängida koos Jean-Paul Belmondoga. Ta leidis tõsielulood
Prantsuse gangsteritest ja tootis nende põhjal 1970. aastal filmi, mille lavastas Jacques Deray. Filmi pealkiri
viitab filmis nähtavatele meeste kübaratele. Mis nime film kannab?

91.

♫ ♫ Millist tegelast kehastab Benedict Cumberbatch nähtavas videos?

92.

Mis nime kannab väljamõeldud, kuue tahuga tükkidest kokku pandud maa, mida mängijad peavad parimal
võimalikul moel asustama? Tegu on ühe tuntuima lauamänguga.
Kes on Rooma alguste, lõppude, väravate, läbikäikude, muutuste, aja ja kaksuse
jumalus? Teda kujutatakse tavaliselt kahe näoga, üks vaatamas tulevikku, teine
minevikku.

93.

94.
95.

Millist inimkeha elundit mõjutavad haiguslikud protsessid nimedega blefariit, glaukoom ja konjunktiviit?
See on fragment tema kõige kuulsamast maalist, kuhu on ta
sättinud ka enda autoportree. Kes on kunstnik?

96.

Enne kui Zeppelin hakkas tegema reise Lakehursti New Jersey osariigis, oli kompanii juba aastal 1930
avanud esimese transatlantilise lennuliini. Millisesse olümpialinna hakati lendama esmalt?
Mis riigis suri lennujaamas toimunud rünnaku järel Kim Jong-uni poolvend?
Milline elektroonilise muusika DJ ja produtsent esineb nähtavas maskis?

97.
98.

99.

Kuueminutiline lühifilm „The Dark of Night“ kogus valmimiseks vajalikud 50 000 dollarit ühisrahastusega.
See filmiti ühe nädalavahetusega ja selles osalesid tasuta mitmed sarja „Kaardimaja“ („House of Cards“)
osatäitjad. Film esilinastus 2017. aastal Cannes’i filmifestivalil. Tegu oli režissööri filmidebüüdiga, kuid
varem oli ta lavastanud üheksa „Kaardimaja“ episoodi. Kes on see lavastaja?
100. Kaksikõed Jean ja Jane Ford asutasid firma Benefit Cosmetics aastal 1976, et pakkuda iluprobleemidele
kiireid lahendusi. Nende esimene ja senini edukaim toode on põse- ja huulepuna, mille nad alguses töötasid
välja tantsijataridele nibude katmiseks ja põseõhetuse efekti saavutamiseks. Mis on toote nimi?

NQC 2018, Individual quiz, answers:
1. AIR
2. HAWAII
3. LEAGUE OF EXTRAORDINARY
GENTLEMEN / LIIGA
4. “UTOOPIA” (Sir Thomas More)
5. BILLABONG
6. BAFFINi saar
7. SEITSE
8. AAKER
9. TRAPISTID
10. HENLEY Royal Regatta
11. “NABUCCO” (Verdi)
12. KRUGER National Park
13. QUICHE
14. ERASMUS of Rotterdam ja Alexander
von HUMBOLDT
15. 17. sajand
16. TOKYO
17. SAM (Sam Waltoni järgi)
18. TARDIS
19. Sir David BREWSTER
20. UNDER THE GUN
21. Billy JOEL
22. SIPELGAD
23. BANKSY
24. "LADY BIRD"
25. Noriaki KASAI
26. BELFAST
27. Getúlio VARGAS
28. Amartya SEN
29. James COMEY
30. BREWDOG
31. PEARL JAM
32. Louis PASTEUR
33. KUKK
34. POKS
35. HISPAANIA 1982
36. HALIKARNASSOS
37. John DEERE
38. LAWLESS
39. LEEDER
40. VAQUERO
41. NAHKHIIR
42. Judit POLGAR
43. JUGA (FOSS)
44. CERES
45. ELLEN De Generes
46. SUURMOGULITE riik
47. KURK
48. IIRIMAA
49. SININE

50. Frank STELLA
51. MEW
52. Gunde SVAN
53. LAULULUIK (Cygnus cygnus)
54. Mark ROTHKO
55. Gro Harlem BRUNDTLAND
56. KALMARI UNIOON
57. PEIPSI
58. Pola NEGRI
59. MEREVAIK
60. PIRNID
61. GEORGIA
62. The EMOJI Movie
63. HAGIA SOPHIA
64. APELSINID
65. ANTROPOTSEEN
66. Lord CARDIGAN (James Brudenell)
67. Sidney CROSBY
68. MANAUS
69. DEPOSITSIOON
70. ZAPOROZHIA
71. João GILBERTO
72. NELSON
73. MENORCA
74. FREDERICK the Great / FRIEDRICH II
75. Tom RIPLEY
76. RESONANTS
77. David BECKHAM
78. LÄÄNE-INDIA / KARIIBID
79. COMIC RELIEF
80. Annie PROULX
81. Janelle MONAE
82. AMAZON
83. HORVAATIA
84. CURAÇAO
85. VIETNAMI sõda
86. KASAHSTAN
87. SARDIINIA
88. LEGENDA AUREA / KULDNE LEGEND
89. WEST HAM United
90. BORSALINO
91. SMAUG
92. CATAN
93. JANUS
94. SILM
95. Diego VELAZQUEZ
96. RIO de Janeiro
97. MALAISIA
98. DEADMAU5
99. Robin WRIGHT
100.
Benefit BENETINT

