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SISSEJUHATUS
1.

Kui pikk oli Eesti Vabariigi presidendi ametiaeg 1938. aasta põhiseaduse järgi?
A) 4 aastat

2.

B) 500

C) 750

B) Selassia

D) 1000

C) Kebra Nagast

D) Zafar

Üksnes tema on nii Tartu Ülikooli kui Tallinna Tehnikaülikooli audoktor. Kes?
A) Endel Tulving

5.

D) 7 aastat

Seeba kuninganna elas oletatavalt 10. sajandil eKr ja valitses alal, mis tõenäoliselt
hõlmas Etioopia ja Jeemeni. Erineval ajal on teda kutsutud erinevate nimedega: Iisraeli
kuningas Saalomonile oli ta Seeba kuninganna, Rooma ajaloolane Josephus kutsub teda
Nicaula, islami traditsioonis on tema nimeks Bilqis. Etiooplased ise kutsusid teda
„padjaks” ehk kuidas?
A) Makeda

4.

C) 6 aastat

Liiklusseaduse järgi annab B-kategooria juhiluba õiguse juhtida autot, mille registrimass
ei ületa 3500 kg ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta ning sama
autot koos ”kerghaagisega”. Haagiste liigid defineeritakse läbi täismassi (s. o. haagise
kandevõime koos haagise omakaaluga); kerghaagiseks loetakse haagis täismassiga kuni
*** kg. Täitke tühik!
A) 400

3.

B) 5 aastat

B) Johan Laidoner

C) Dieter Meissner

D) Endel Lippmaa

On juhtunud, et valvsad ent rumalad Tartu linnakodanikud lähevad ajalehetoimetusse,
linnavalitsusse, politseisse või kuhu iganes kaebama, et Eesti Vabariigi lipp olla valepidi
vardasse pandud. Tegelikult on selline lipp päriselt olemas ja kuulub ühele
organisatsioonile. Millisele?
A) Eesti Üliõpilaste Selts

B) Korp! Ugala

C) Korp! Revelia

D) EÜS Põhjala
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LOODUS ja GEOGRAAFIA
6.

See linn asub nagu iidne Roomagi seitsmel mäel. Lätlaste jaoks on tegu
olulise sümboolse väärtusega kohaga, mida näitab ka lätlaste ema Mara
monument (pildil). Linn asub Moskva–Riia ja Peterburi–Varssavi raudteede
ristmikul, 9.–13. sajandil asus siin latgalite kindlus, mille hävitas Liivi
Ordu. Linna esmamainimine dokumentides pärineb 1285. aastast. Pärast
Liivi sõda ja Jam Zapolski rahu läks linn 1582 Leedu–Poola alla,
linnaõigused saadi 1773. Elanikke on u 36000, kellest 54% on venelased.
Mis linn?

7.

Need kriidikaljud asuvad Inglismaal East Sussexi krahvkonnas La Manche'i väina ääres
Seafordi ja Eastbourne'i linna vahel. Kaljude tipud ja lohud on saanud omaette nimed
(bold’is on tipud) – Haven Brow , Short Bottom, Short Brow , Limekiln Bottom, Rough
Brow, Rough Bottom, Brass Point , Gap Bottom, Flagstaff Point , Flagstaff Bottom,
Flat Hill, Flathill Bottom, Baily´s Hill, Michel Dean, Went Hill Brow .
Kaljusid
võib
näha
filmides
„Robin Hood: Varaste prints“
(1991),
„Harry
Potter
ja
tulepeeker“ (2005) jt.
Mis nime need kaljud kannavad?
Teisel pildil kujutatud hoone on
otsene lisavihje.

8.

Väikseimaks mandriks loetakse Austraaliat, millel asuvas riigis elab veidi üle 20 miljoni
inimese. Maailmas on 2008 seisuga aga 5 riiki, mille territooriumid asuvad mitte
mandritel, vaid ainult saartel, kuid elanike arvult ületavad Austraaliat. Kolm neist on
Indoneesia, Suurbritannia ja Jaapan. Nimetage ülejäänud kaks! (Taivanit pole Eesti
Vabariik tunnustanud, niisiis me seda ei arvesta). 1 õige = 1 p.

9.

Looma hispaaniakeelne nimi tähendab "väike soomustatud", ta kuulub napihambuliste
seltsi ning elab Kesk- ja Lõuna-Ameerikas. Ta on ainus nüüdisajal elav imetaja, kelle
selga katab luukilbist rüü, mida omakorda katavad sarvkilbised (need katavad ka laupa,
saba ja jäsemete väliskülgi). Siilina kerra tõmbunult on ta kaitstud peaaegu iga
vaenlase eest. Varvastel on võimsad küünised, nende abil kaevub ta pinnasesse või
tõmbab laiali termiidipesi. Osa neist veedabki enamiku aja pinnasesse kaevunult,
peitudes sinna ka vaenlaste eest. Loom sööb termiite, sipelgaid jt selgrootuid. Keel on
pikk ja kleepuv, hambad koonilised, emailita ja juurteta. Mis loom?

10.

Rhamnus catharticus’e, mida leidub hajusalt kõikjal
Eestis, lehed on nahkjad ja piklikud, oksad lõppevad
enamasti astlaga. Kasvab harilikult kõrge põõsana
ja tüvi võib üsna jäme olla. Õitseb mais–juunis,
õied on väikesed ja kollakasrohelised. Musta värvi
luuvilja söömine võib põhjustada oksendamist,
kõhuvalu ja peapööritust, isegi krampe. Et ta on
koos paakspuuga roosteseene vaheperemees, pole
tema kasvatamine soovitatav, taime on edutult
püütud ka keelata ja maharaiuda. Kuidas on taime
eestikeelne nimetus?
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KEEL ja KIRJANDUS

11.
See Raplas sündinud luuletaja, kriitik ja esseist
tähistas hiljuti oma 60-ndat sünnipäeva. Ta oli 40-kirja
üks autoritest ning on olnud ajakirja „Looming”
peatoimetaja. Praegu tegutseb toimetajana ning on
viljakas publitsist. Kes?

12.

Ühe käsitluse järgi oli esimene neist Glaurung, võimsaim aga Ancalagon Must
ning hilisematest tuntuim Smaug Kuldne, kes 2770. aastal vallutas Erebori.
Teise käsitluse järgi olid esimesed Kalessin ja Orm, kelle otsene järeltulija
Orm Embar oli kõige võimsam. Kellest on jutt?

13.

Isa (1922–1995) oli koos Malcolm Bradbury ja David Lodge’iga
ülikooliromaani žanri (campus novel) rajajaid, kellelt on eestindatud teosed
"Roheline mees" ja "Õnneseen Jim" ning kes sai 1986. a Bookeri auhinna ja
löödi 1990. a rüütliks. Tema 1948. a sündinud poeg lõpetas Exeteri kolledži,
töötas kirjandustoimetajana ning kirjutas oma isa elust mälestusteoses
"Experience". Tema teoseid on kirjeldatud kui groteskseid kujutlusi
postmodernistlikus ajastus, millest tuntumad on "Money" (1984), "London
Fields" (1989) ja "Yellow Dog" (2003) ning meil ilmunud sünge narkoorgia
"Surnud lapsed" ja briti intelligentsi kommunismilembusest kõnelev "Koba
Kohutav". Kuidas on isa ja poja ühine perekonnanimi?

14.

Kes on pildil?

15.

Helilooja?
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AJALUGU ja ARSTITEADUS
16. Edward of Woodstock (1330–1376), Edward III esmasündinu, oli väljapaistev
väejuht ning rahva seas populaarne mees. Paraku suri ta aasta enne oma isa
ega saanud kunagi kuningaks. 1337. a omistati talle Cornwalli hertsogi tiitel,
millega ta oli esimene hertsogitiitli (Duke) kandja Inglismaal ning 1343. a
Walesi Printsi tiitel – samuti esimesena. Tuntud oli ta eelkõige oma hüüdnime
järgi. Kuidas see kõlas?

17. Küsime Lääne- ja Kesk-Euroopa rauaaja kultuuri V–I sajandil eKr, mis järgnes
Hallstatt’i kultuurile ning on nime saanud Neuchâteli järve ääres oleva leiukoha
järgi. Kultuur levis seoses keltide laialiasumisega ja keldi riikide tekkimisega,
sellele on iseloomulikud tugevad linnused, kindlustatud linnalised asulad
(Alesia, Bibracte jt), suured kalmistud ja kõrgetasemeline käsitöö. Mis kultuur?

18. Mis aastal? (+/– 2 aastat = 1 p.)
–
–
–
–
–

maakera elanikkonna arv jõudis kahe miljardi inimeseni
sündisid Olof Palme, Günter Grass ja Ferenc Puskas
surid Isadora Duncan ja Swante Arrhenius
toimus esimene telefonikõne New Yorki ja Londoni vahel
asutati jalgpalliklubi AS Roma

19. Ta oli ainuke Stalini Poliitbüroo liige, kes sai sõjas rindel
haavata. Juhtus see Põhja-Kaukaasia rindel, kuhu ta saadeti
komissariks pärast tagandamist teede rahvakomissari
kohalt. Ohvitserid hüüdsid teda "Laatsaruseks", ta ise pidas
end suureks strateegiks, sekkus kõikidesse lahinguplaanidesse, määras võimatuid tähtaegu ja röökis pidevalt
hüsteeriliselt. Ta elas Stalini võimuladvikusse kuulunud
meestest kõige kauem – nägi NSV Liidu kokkuvarisemist ja
suri 97-aastasena vähem kui kuu aega enne augustiputši.
Kes?

20. See on rohkem vanematel inimestel esinev krooniline silmahaigus, mida
iseloomustavad kõrgenenud silma siserõhk, nägemisnärvi kahjustus ja sellest
tingitud vaatevälja kahjustus. Rahvasuus nimetatakse seda ka roheliseks
kaeks, sest kaugelearenenud haiguse korral näib pupill silma kõrge siserõhu
tõttu kollakasrohelisena (tegelikult kaed silmale ei teki). Varajases staadiumis
kulgeb haigus tavaliselt märkamatult, aga ravi hilinemise korral võib viia
pimedaks jäämiseni. Mis haigus?
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SPORT
21.

Vendade ema on samoalanna, isa inglane. Jalgpalliilmas tuntum vanem vend sündis
1979 Sydneys, kus kohalik United sai tema esimeseks klubiks. 17-aastaselt läks ta
Inglismaale, et saada profijalgpalluriks. Koduklubiks sai Millwall ning mees hakkas
silma paistma kõva töörügajana. Millwalli eest mängides oli tipphetkeks 2004. a
Inglise karikafinaali jõudmine ning koht UEFA karikaturniiril. Alates 2004. aastast
mängib ta Evertoni eest. Kuna ta oli varajases nooruses esindanud Lääne-Samoa
noortekoondist, siis Austraalia koondise uksed avanesid alles 2004. aastal, siis aga
muljeltavaldavalt: ta on esimene austraallane, kes on löönud MM-finaalturniiril ja
Aasia meistrivõistlustel värava. Tubli tulemus on ka koondise 28 mängus löödud 13
väravat. Noorem vend (s. 1984) mängib Austraalias Saint George Saints'is ning on
Samoa koondise kapten. Kuidas on vendade perekonnanimi?
Lisavihje neile, kes jalgpallist midagi ei tea ega tahagi teada – sama perekonnanime
kandis neiupõlves legendaarse Texase korravalvuri prokurörist abikaasa.

22.

Eesti vanimaks kergejõustiku rekordiks meeste hulgas on Mart Vildi aeg 3.39.0 1500
m jooksus. Mis ala meeste rekord on vanuselt järgmine ja kelle nimel see on? Tema
varalahkunud abikaasa nimel on vanim seni kehtiv Eesti naiste kergejõustiku rekord. 1
õige = 1 p.

23.

Sellel alal võisteldakse kahes kategoorias (Nome ja Pulka) ning mitmes eri klassis.
2008. a MM peeti Rootsi väikelinnas Åsarnas, edukaimaks osutus kolm kuldmedalit
võitnud poolakas Mateusz Surowka, kes tõi oma riigile teist korda järjest ka Rahvuste
karika. Hulk tiitleid jagus sakslastele, norralastele, rootslastele jt. Osales ka LõunaAafrika Vabariigi meeskond, kes oli sunnitud võistlusvahendid kohapealt laenama. Mis
spordialast on jutt?

24.

Kes on see kunagine korvpallitäht (s. 1961)?
Põhja-Carolina ülikoolis olid tema meeskonnakaaslasteks tulevased NBA ässad Sam Perkins ja
Michael Jordan. NBAsse valiti ta 1982. a number
ühena, kodumeeskonnaks oli karjääri lõpuni
(1994) Los Angeles „Lakers”. Mängis NBAs 926
mängu, visates keskmiselt 17,6 punkti mängust.
Oskus keerata play-offides mängu tulemus
„Lakersi” kasuks andis talle hüüdnime „Big Game
***”. Sai kolm NBA meistrisõrmust (1985, 1987,
1988) ning valiti 1996 NBA läbi aegade 50 parima
mängija hulka. Kuulsad on tema mänguprillid,
mida ta pidi kandma pärast rasket silmavigastust.

25.

Esineb staadionirocki korüfee. Nimetage ansambel!
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TEADUS ja TEHNIKA
26.

Hedy Lamarr (1914–2000), Austria päritolu Hollywoodi
näitlejanna, on filmiajaloos oluline tegija: kõmuline alastistseen filmis „Ekstaas“ (1933); tuntuim roll filmis „Simson ja
Delilah“ (1949) jne. Aastal 1942, oma karjääri tipul olles, sai
Lamarr koos helilooja George Antheil’iga USA patendi nr
2,292,387 nimetuse all "Secret Communications System". Idee
olevat Hedy saanud 1930ndatel oma laskemoonatöösturist
mehega Austria-Saksa sõjaväelaste seltskonnas liikudes.
Tegemist oli „sageduse hüplemise” („frequency hopping” –
tänapäeval kasutatakse põhimõtteliselt sama lahendust
bluetooth–tehnoloogias) rakendamisega millegi juhtimiseks.
Leiutis oli oma ajast ees ja seda hakati rakendama alles
1950ndate lõpus. Mille Lamarr ja Antheil leiutasid?

27.

Selle hõbevalge keemilise elemendi massiarv on 139,
sulamistemperatuur 920 ºC, keemis-temperatuur 3420
ºC ja tihedus 6,17 g/cm3. 1839. aastal Carl Gustav
Mosanderi
poolt
avastatud
elementi
kasutatakse
välgumihkli tulekivides, vesinikelementides, patareide
elektroodides, heitgaaside katalüsaatorites. Elemendi
nimi on tuletatud kreekakeelsest sõnast "varjatud,
peidetud", see ise on nime andnud elementide rühmale
ning selle eestikeelne nimekuju langeb kokku toataime
omaga (pildil ogaline ***). Mis keemiline element?

28.

Rakk on elussüsteemi elementaarüksus. Kõik organismid on üles ehitatud rakkudest ja
nende elutegevuse produktidest. Rakkude paljunemine toimub jagunemise teel. Raku
üheks tähtsamaks osaks on tuum. Kuidas nimetatakse raku üht organelli, mis tagab
raku varustamise energiaga?

29.

Kes on pildil?

30.

Seda
keha
õpitakse
tundma
juba
põhikooli
matemaatika tundides.
Keha ruumala avaldub
valemiga V=Sh/3. Nimetus on tulnud kreekakeelsest
sõnast, mis tähistab männikäbi. Seda nime kasutas
kirjandusloolane Paul Ambur 1932. a varjunimena
riigikogu valimistest kirjutades. Termin on kasutusel
ka mootorite maailmas ning ehitusvaldkonnas. Mis see
on?
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TEATER ja FILM
31.

Selle kutselise erateatri tegevus kestis kokku kolm aastat (2000–2003). Teater sündis
Tartu Lasteteatri varemetele, peastaap asus Jaama 14 (seal, kus alustas tegevust ka
Vanemuise selts), teatri juhiks oli Margus Kasterpalu. Esmalavastuseks oli
lastelavastus „Silmatera“ (2000). Avalikkuse tähelepanu võitsid lavastused: „Peeter!“,
„Kumalasemesi“, „Goodbye, Vienna“ ja „Aurora temporalis“ (koostöö rühmitusega
"Lendav Hollandlane"). Mis teatrirühmitus?

32.

Küsitavat sarja on Tom Kapinose juhtimisel valmis saadud ühe hooaja jagu.
Peategelast – loomekriisis vaevlevat naistekütist kirjanikku Hank Moody’t – kehastab
David Duchovny, kes on selle rolli eest juba jõudnud võita Kuldgloobuse. Sarjale on
ette heidetud räigete seksistseenide rohkust, mis küllap on ka suure populaarsuse üks
põhjusi. Kuidas on seriaali pealkiri? Sama pealkirja kannab Red Hot Chili Peppers’i
stuudioalbum ning vastust aitab meelde tuletada ka USA osariikide peale mõtlemine.

33.

Ta on olnud mitme rockgrupi loomingulises tuumikus, kirjutanud laulusõnu,
arranžeerinud ja viisistanud. Tema esimene bänd oli Tartu Kunstikoolis „Veri, Pisarad,
Kättemaks ja Veri”. Seejärel tuli Tallinnas „Aime Sügis ja Lendavad Tropid”. 1996
astus ta Pedasse, kus valmisid tummfilm ”Dr. Maisarve ja Matšalka juhtum” (1996)
ning lamenukkfilm ”Väikese valge helikopteri lend” (1996), mida näidati rockkontsertide kõrval ka televisioonis. 1997 läks ta Turu Kunsti ja Meedia Kooli Priit Pärna
juhendamisel animatsiooni õppima, seal valmis debüüdina “Romanss” (1999). Ta
valmistab ka lava- ja muusikalisi kujundusi teatritele üle Eesti (esimese lavakujunduse
ja kostüümid tegi „Vanemuise” lavastusele "Alice imedemaal"). Kes?

34.

Kuulete Komtess Adelheid von Schönebergi kupleed. Kes seda esitab?

35.

Selle 75-aastase USA näitlejanna kodanikunimi on Edna Rae Gillooly. Näitlejanime
võttis ta oma kolmandalt abikaasalt Neililt, kellega abielu varjutas mehel väljalöönud
skisofreenia. Näitlejanna tippaeg olid 1970ndad ja 1980ndate algus, mil ta oli viis
korda Oscari nominent. Üks kuldmehike õnnestus tal ka oma koju meelitada – peaosa
eest filmis „Alice ei ela enam siin“ (1974). Filmihuvilistele tuleb ta silme ette filmidest
„The Last Picture Show“ (1971) ning „Exorcist“ (1973). Teeb filmi- ja teletööd
tänaseni. Viimati pakkus kõneainet 2006. aastal, kui ta oli Emmy auhinna kandidaat
filmis "Mrs. Harris" mängitud rolli eest, mis kestis 14 sekundit ning sisaldas kaks rida
dialoogi ja 38 sõna. Kes on see näitlejanna?
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MAJANDUS ja POLIITIKA
36. Kes on pildil (s. 1931)?

37. Ta sündis 1888. aastal Viljandis ja
tema elutee lõppes 1942. aastal Kirovi
oblastis. Õppides Riia kaubanduskoolis,
võttis
ta
osa
1905.
aasta
revolutsioonist, oli Venemaal vangis.
1917. a alustas äritegevust Eestis.
1920. aastal oli ta kaubandusekspert
Tartu rahuläbirääkimistel ning aitas
edaspidigi kaasa majanduselu korraldamisele. Hiljem oli ta nii Leedu kui
Soome aukonsuliks ja osales mõnda
aega Rahvasteliidu töös. Ta oli üks
Eesti esimesi spinningusportlasi ning
muulgi moel Eesti spordieluga seotud.
Kellest jutt?

38. Pankade lemmikuks laenude andmisel on DINC leibkonnad (kasutatakse ka
variante DINK, DINKS ja DINKY). Akronüümi kaks esimest tähte tulenevad
sõnadest "dual income". Mida tähendavad "N" ja "C"?

39. Eestis räägitakse viimasel ajal palju teadusmahukast tootmisest. Riigi
majanduse teadusmahukust saab iseloomustada teadus- ja arendustegevusele
(R & D) kulutatava protsendiga sisemajanduse kogutoodangust (GDP). 27
Euroopa Liidu liikmesriigi keskmine 21. sajandil kõigub 1,84 ja 1,86% vahel.
Eestil jõudis see näitaja 2006. a. andmete põhjal esmakordselt üle ühe
protsendi. Millisel kahel EL riigil on aga see protsent Eurostati andmetel olnud
viimaste aastate jooksul üle kolme? 1 õige = 1 p.

40. Ta oli Ameerika filosoof, Harvardi Ülikooli poliitikafilosoofia professor. Oma
teostega – „A Theory of Justice” (1971), „Political Liberalism” (1993), „The Law
of Peoples” (1999) ja „Justice as Fairness: A Restatement” (2001) – peetakse
teda üheks 20. sajandi tähtsaimaks poliitikafilosoofiks. Tema „õiglusteooria” oli
mõeldud alternatiivina valitseva moraalifilosoofia – utilitarismi – vastu. Kes
(1921–2002)?
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KUNST ja MUUSIKA
41.

Riina (s. 1956) lõpetas 1985 ERKI nahkehistöö, Jüri (s. 1957) 1982 ERKI
sisearhitektuuri ja mööblikujunduse eriala ning 1992–98 täiendas end Londoni Royal
College of Arts'is. Poeg Jürgen (s. 1981) õppis 2002–2005 metallehistööd Surrey
Institute of Art'is, tütar Liisa (s. 1984) lõpetas 2006 mööblikujunduse Buckinghamshire
Chilterns University College’is. Tuntuim on Jüri (pildil tema "Äksi" sarja toolid), kes
2002 avaldas monograafia "A. M. Luther 1877– 1940. Materjalist võrsunud
vormiuuendus", mis pälvis Eesti riigi kultuuripreemia. 2007 astus Inglismaal elav
perekond üles ühisnäitusega "2+2" Eestis. Kuidas on kunstnike perekonnanimi?

42.

Need pildid esindavad kunstiliiki, mis tekkis u 30 aastat tagasi, kasutab
fotolitograafiat ja mille omapäraks on väiksus, isegi mikroskoopilisus. Tegu võib olla
kunstiga kunsti pärast, naljaga või looja uhkusega oma töö vilja üle. Algselt oli tegu
ka kaitsega kunstikandja seadusevastase kopeerimise vastu, aga 1984 Ameerikas
vastu võetud kopeerimise vastase seaduse muutmisega lakkas see praktiline aspekt
olemast. Kunstliiki nimetatakse mitut moodi: Silicon Art, Silicon Doodling, *** Art,
*** Graffity. Puuduv sõna ütleb ära, kus seda kunstiliiki kohata võib (millises
meediumis seda kasutatakse). Kus?

43.

Kes laulavad? Tegu on 2002 loodud ansambliga, mille nimi tõlgituna võiks tähendada
hingejõudu ja mille liikmed esinevad ebapühade munkadena.

44.

1983 asutati Bristolis selle ansambli eelkäijana Wild Bunch, kellest sai hiphopi
maaletooja Suurbritannias. Üleilmne edu saabus teise singliga „Unfinished Sympathy“
juba praeguse nime all. Sündinud oli uus muusikasuund triphop. LP-sid on siiani välja
antud neli ja viies kohe ilmumas. Põhimeesteks on algusest peale Robert Del Naja ja
Grantley M arshall. Mis ansambel?

45.

Nimetage kunstnik! Esimesed kolm pilti ehk teos "Triptych 1974–77" müüdi hiljuti
Christie’se oksjonil rohkem kui 35 miljoni euroga, mis oli Euroopa rekord sõjajärgese
kunstiteose eest. Neljas pilt ("Study for Human Body", 1991) on kunstniku viimaseid.

Jüri-TÜMK mälumäng. 09. IV 2008

VASTUSED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C) 6
C) 750 kg
A) Makeda
D) Endel Lippmaa
B) Korp! Ugala
Rezekne
Seitse õde (Seven Sisters)
Filipiinid ja Sri Lanka (USA rahvaloendusbüroo 2008. a. andmetel Indoneesia (238 milj), Jaapan (127 milj),

IP
IP
AT
IP
IP
MS
MS
RH

Filipiinid (93 milj), Suurbritannia (61 milj) ja Sri Lanka (21.1 milj). Austraaliale (20.6 milj) järgneb Madagaskar
(20.0 milj)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
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45.

Armadill ehk vöölane
Harlik türnpuu (türnapuu, viherpuu, vihur, kitseuipuu)
Andres Langemets
Lohed („käsitluste“ autorid vastavalt J. R. R. Tolkien ja Ursula LeGuin)
Amis (Kingsley ja Martin)
Avo Keel
Johannes Brahms (Ungari tants nr 4)
Must Prints
La Tène kultuur
1927 (1925–1929 = 1 p.)
Lazar Kaganovitš
Glaukoom
Cahill (Tim ja Chris)
Ilmar Ruus, 3000 m takistust (8.29,6 joostud 31.07.1971, abikaasa Raissa Ruus)
Kelgukoerte võidusõit (Nome’s ehk Alaska stiilis sõidavad rakendijuhid koerte järel kelguga, Pulka’s
ehk Skandinaavia stiilis veavad koerad nööri abil edasi juhti, kes ise on suuskadel. LAVi meeskonna
koerad pidanuks eelnevalt pool aastat karantiinis olema)
James Worthy
Boston
Torpeedojuhtimise süsteem
Lantaan
Mitokonder
Isaac Newton
Koonus
Tartu Teatrilabor
Californication
Kaspar Jancis
Indrek Ojari
Ellen Burstyn
Mihhail Gorbatšov
Joakim Puhk
No children (... no kids, ... no kids yet)
Rootsi ja Soome
John Borden Rawls
Kermik
Mikrokiibil (Chip Art, Chip Graffity)
Potentia Animi
Massive Attack
Francis Bacon

AT – Allan Taruste, IP – Indrek Paavle, KK – Kirsti Kasemets, MA – Mart Abel, MS – Matis Song, RH – Rein Hiob
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IP
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IP
IP
MS
RH
IP

MS
MS
IP
RH
RH
RH
MA
MS
IP
KK
KK
MS
IP
KK
RH
RH
IP
IP
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AT
IP
IP

