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Casa del Arboli kiik Bañoses 
Ecuadoris (vt lk 400)



SISSEJUHATUS
Igal eluperioodil on midagi, mida me hirmsasti 
teha tahaksime ... kas esineda laval koos Katy 
Perryga, kui oleme seitse, või jalutada Kyōtos 
kirsipuude all, kui oleme seitsekümmend. 
Oleme hakanud nimetama neid veel tegemata 
asju „viimaste soovide nimekirjaks”, kuigi 
koostame selliseid loetelusid igas eas, mitte 
üksnes siis, kui meie elu juba lõpule läheneb.

Sageli on need soovid seotud reisidega, aga 
mitte tingimata. Ütlust „viimaste soovide 
nimekiri” hakati tegelikult rohkelt kasutama 
alles pärast 2007. aastat, kui selle oli kuulsaks 
teinud film „Viimaste soovide nimekiri”. 
Arvake ära, mis oli stsenarist Justin Zackhami 
enda nimekirjas? „Teha film tuntud stuu- 
dios”.

Viimaste soovide nimekirja võib kanda väga 
erinevaid tahtmisi: isiklikke eesmärke, näiteks 
kirjutada romaan, või unistuste seiklusi, näiteks 
võtta ette automatk. Tegemist võib olla ilmatu 
suurte ettevõtmistega, näiteks vallutada iga 
maailmajao kõrgeim mäetipp, või päris väikeste 
saavutustega, näiteks müüa mõni ese, mille 
oled oma kätega valmistanud.

Viimaste soovide nimekirja saab aga kanda 
ainult seda, mida te ei ole kunagi varem teinud, 
mis annaks teile sügava isikliku rahulduse ja 
teile eluks ajaks meelde jääks.

Sellesse raamatusse oleme koondanud 1000 
ideed viimaste soovide nimekirja koostamiseks. 
Alustame põhjapoolkerast ja liigume meie 
planeedil laiuskraade pidi allapoole, kuni 
jõuame lõunapoolusele.  Ideede hulgas on 
neid, mida saab teostada ainult teatud siht-
kohas, nagu Sri Lankal Sigiriya graniitkünka 
otsa ronimine, ja neid, millest võib leida 
inspiratsiooni oma nimekirja sobivate tege-
vuste jaoks, näiteks Memory Lane Syracuse’is 
USA-s, mis võib innustada oma mälestusi 
kirja panema. Selles raamatus viimaste soovide 
nimekirja jaoks välja pakutud sihtkohtade 
leidmiseks külastage veebiaadressi www.
quartoknows.com/page/bucket-list

Enne kui hakkate oma nimekirja kokku 
panema, sirvige seda raamatut, et näha, mis 
teid innustab ja kõnetab. Ei ole mingit kindlat 
reeglit, mitu eesmärki peaks teie nimekirja 
kuuluma ja kui sageli peaksite seda täiendama. 
Ettekujutus sellest, kuhu tahate oma elu 
jooksul minna ja mida näha, on teie isiklik 
valik. Seega – hakake unistama, hakake 
kavandama ja viige oma plaanid ellu!



7.
SIBER, VENEMAA

Uurige vaalaluust 
Stonehenge’i
Millal: aasta läbi
Laiuskraad: 64.5833°N
Pikkuskraad: 172.4500°W

1970. aastatel avastasid arheo-
loogid tuhandeid 600 aasta 
vanu seid vaalaluid, mis turritasid 
välja Siberi tundrast, moodus-
tades Yttygrani (vene keeles 
Itõ grani) saarel Vaalaluude allee. 
Arvatakse, et see koht on iidne 
pühapaik.
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KOMI VABARIIK, VENEMAA

Sammuge Euroopa 
iidsel metsamaal
Millal: aasta läbi (kui ilm lubab)
Laiuskraad: 62.4167°N
Pikkuskraad: 58.7833°E (Yugyd Va 
rahvuspark)

Puutumatud Komi metsad, mis kanti 
Venemaa esimese loodusobkejtina 
UNESCO maailmapärandi nimis-
tusse, on kõige suuremad ja vanemad 
laaned Euroopas. Avastage ääretuid 
metsikuid kuuse- ja haavametsi, 
jõgesid ja järvi 3,28 miljoni hektari 
suurusel alal, mis on koduks hunti-
dele, naaritsatele, saarmastele ja 
kobrastele.

JOSTEDAL, NORRA

Kõndige jääliustikul
Millal: juulist augustini
Laiuskraad: 61.7106°N
Pikkuskraad: 6.9241°E

Üle 60 km pikkune Jostedali liustik 
( Jostedalsbreen) on suurim liustik 
Euroopas. Kõndige giidi juhtimisel 
sellel aeglaselt liikuval geoloogilise 
ajaloo monumendil, kus saate näha 
suurejoonelist vaatepilti koos siniste 
jäämoodustistega.

BERGEN, NORRA

Tehke endale jõuluehe
Millal: detsembris
Laiuskraad: 60.3894°N
Pikkuskraad: 5.3300°E

Norras on kenaks jõulukombeks 
täita maiustustega südamekujuline 
korv. Õppige, kuidas ise sellist korvi 
teha, mis punutakse tavakohaselt 
punasest ja rohelisest paberist.

LOFOODID, NORRA

Jälgige, kuidas lunnid 
endale õhtusööki püüavad
Millal: juunist augustini
Laiuskraad: 68.3333°N 
Pikkuskraad: 14.6667°E

Norras asuvate Lofootide kaljud ja 
lahed on koduks lunnidele. Vaadake, 
kuidas nad oma maa-alustest pesa-
dest välja ilmuvad ning seejärel 
sukel duvad, et endale Arktika jääkül-
mast veest nokatäite kaupa kalu 
õngitseda.

GEILO, NORRA

Astuge minevikku, et 
näha valgeid jõule
Millal: 25. detsembril
Laiuskraad: 60.5167°N
Pikkuskraad: 8.2000°E

Sõitke Norras võrratuid vaateid 
pakkuval Bergeni raudteel rongiga 
Oslost maalilisse Geilo mägikülla, 
et osaleda traditsioonilistel pidus-
tustel, sõita hobuse ja saaniga ning 
juua ohtralt glögi.

Å, LOFOODID, NORRA

Külastage Å-nimelist 
kaluriküla
Millal: aasta läbi
Laiuskraad: 67.8792°N
Pikkuskraad: 12.9831°E

Å tähendab vananorra keeles väikest 
jõge ning seda nime kannab õigu-
poolest mitu üle Norra pillutatud 
küla. Külastage üht neist, mis asub 
maa põhjaosas Lofootidel, et imet-
leda jalustrabavaid vaateid, uhkeid 
mägesid ja vanu kalurikülasid.
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Merereis piki Norra kaljust liigendatud rannikut tasub 
end kuhjaga ära: näha saab UNESCO maailmapärandi 
nimistu paiku, kalasadamaid, järskude kaljudega ümbrit-
setud fjorde, koski ja suvel loojumatut päikest.

Valige veesõiduk, mis on piisavalt nobe selleks, et 
läbida kogu tee kuni fjordideni. Aga enne Bergenist 
lahkumist uidake Bryggeni sadamarajoonis, mis on 

kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse. Edasi 
seilake Norra fjordidesse – väikestesse lahtedesse, mis 
on tekkinud jääaja liustike mõjul ja on kuni 1300 m 
sügavused. Veeteed ümbritsevad aukartustäratavad 
2000 m kõrgused mäed.

Geirangeri fjord (Geirangerfjord) – üks kahest Norra 
fjordist, mis on pälvinud au kuuluda UNESCO 

Tehke merereis piki Norra maalilist läänerannikut
Millal: aasta läbi (juunist augustini saab näha keskööpäikest)
Laiuskraad: 69.7269°N Pikkuskraad: 30.0456°E (kõige põhjapoolsem sadam Kirkenes)

NORRA LÄÄNERANNIK
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Norra maaliline läänerannik

maailmapärandi nimistusse – sarnaneb tõelise muinas-
jutumaastikuga. See veetee on Lääne-Norra ainus 
laevatee.

Edasi, teisel pool põhjapolaarjoont, saab Lofootidel 
imetleda ainulaadset arhitektuuri, idüllilist maastikku 
ja mõnd maailma kõige põhjapoolsemat surfiranda. 
Veelgi kaugemal põhjas asub Tromsø ja kuulus Arktika 
katedraal. Kirik, millele vaatab ülalt 1200 m kõrgune 

Tromsdalstindeni mägi, saab hoobelda Euroopa suuri-
mate vitraažakendega.

Kõige põhjapoolsemas punktis Kirkenesis asute 
kaugemal idas, kui oleksite Istanbulis või Peterburis. 
Siit saate talvel kelgukoertega lumehotelli sõita. Suvised 
ekskursioonid hõlmavad kuningkrabide püüdmist, 
kalapüüki Barentsi meres või paadisõitu keskööpäikese 
all.
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TIWANAKU, BOLIIVIA

Avastage maailma 
vanimate hulka 
kuuluvaid varemeid 
Millal: aasta läbi
Laiuskraad: 16.5542°S 
Pikkuskraad: 68.6782°W

Tiwanaku oli tõenäoliselt asustatud 
juba aastast 1500 eKr ja seal leiduvad 
varemed on vanemad kui inkade 
legendaarse Machu Picchu ehitised. 
Hispaanlased avastasid 16. sajandil 
paiga, mis oli olnud pealinnaks 
kunagisele hiiglasuurele impeeriu-
mile Andide lõunaosas ja Titicaca 
järve ümbruses.  

Linna varemed on UNESCO 
toetusel osaliselt välja kaevatud ning 
paleede jäänused, raidkivid, templid, 
mõistatuslikud püramiidid ja muud 
aarded on väljas külastajatele tutvu-
miseks.

Maailma vanimate hulka kuuluvad 
varemed Tiwanakus Boliivias
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 XKURADIBASSEIN, VICTORIA JUGA, SAMBIA

Pikutage Victoria joa serval
Millal: augusti keskpaigast jaanuari keskpaigani
Laiuskraad: 17.9244°S Pikkuskraad: 25.8559°E

Zambezi jõel asuv Victoria juga langeb 107 meetrit. 
Kui veetase on piisavalt madal, tekib kose äärel oleva 
kaljuseina taha Kuradibassein (Devil’s Pool), mis 
meelitab julgeid seiklejaid suplema. Et jõuda ääretuna 
näivasse basseini, millest voolab jõevesi otse üle kalju-
serva alla, tuleb kasutada mägiteed ja ujuda piki Zambezi 
jõge joani.

TRANCOSOST ARRAIAL D’AJUDANI, BRASIILIA

Jalutage päev otsa rannal
Millal: aasta läbi (mõõna ajal)
Laiuskraad: 16.5906°S Pikkuskraad: 39.0958°W 

Kaua aega tagasi oli Trancoso sedavõrd eraldatud paik, 
et sinna jõudmiseks tuli terve päev mööda randa kõndida. 
Tänapäeval on mõõna ajal võimalik minna jalgsi sama 
teed naaberlinna Arraial d’Ajudani, mis asub 15 km 
kaugusel. Trancoso on kuulus oma maalähedase eluviisi 
ja puutumatute randade poolest. Jalutuskäik smaragd-
rohelise ookeani kaldal on imeline kogemus.

Victoria joa serval Sambias
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Kõige kuulsam Madagaskari metsaelanik on aie

 XMADAGASKAR

Kohtuge kuulsaima 
Madagaskari esindajaga
Millal: aasta läbi (pärast videvikku)
Laiuskraad: 18.7669°S
Pikkuskraad: 46.8691°E

Aied on üksnes Madagaskaril elavad 
loomad, kes oskavad erilisel viisil 
toitu hankida. Nad koputavad vastu 
puutüve ja leiavad heli järgi üles 
tühimikud, millest võib leida putu-
kaid. Seejärel jääb üle vaid närida 
tüvesse väike auk, mille kaudu aie 
oma pika keskmise sõrmega saagi 
kätte saab. 

MANGOKY JÕGI, MADAGASKAR

Tutvuge Madagaskaril Mangoky jõe metsiku 
loodusega 
Millal: aprillist novembrini (kuiv periood)
Laiuskraad: 21.5857°S Pikkuskraad: 43.7220°E

Arvatakse, et umbes 90 protsenti Madagaskari liikidest on endeemilised, 
mida ei leidu kusagil mujal maailmas. Tutvuge saare läänerannikuga veeteid 
pidi. Mangoky jõgi on 563 km pikk ja voolab alla saare keskosa kõrgus-
tikult, läbib Mosambiigi väina ja jõuab India ookeani.

Jõgi voolab läbi ahvileivapuu- ehk baobabimetsa, mille kohal kõrguvad 
liivakivikaljud. Matkajatel hoiavad seal silma peal uudishimulikud leemurid.
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MENABE, MADAGASKAR

Imetlege pahupidi 
maailma
Millal: aasta läbi
Laiuskraad: 20.2508˚S
Pikkuskraad: 44.4183˚E

Baobabiallee koosneb n-ö tagurpidi 
keeratud puudest, mille lühikese 
kasvuga okstest koosnev võra mee- 
nutab pigem juurestikku. Legendi 
järgi olevat need puud istutatud 
tagurpidi, et takistada nende sage-
dast ärapõgenemist.

KUNENE RINGKOND, NAMIIBIA

Kohtuge Namiibias 
himba rahvaga 
Millal: aprillist maini
Laiuskraad: 18.0556°S 
Pikkuskraad: 13.8406°E

Namiibia loodeosas Kunene ring-
konnas elab himba suguharu, kelle 
liikmed värvivad ennast punakas-
pruuniks, kannavad keerulist soengut 
ja traditsioonilist kehakatet, mis 
jätab nad poolalasti. Himbade küla-
desse korraldatakse organiseeritud 
väljasõite ringkonna halduskeskusest 
Opuwost.

HUTT RIVERI VÜRSTIRIIK, LÄÄNE-AUSTRAALIA

Avastage isiklik väikeriik
Millal: aasta läbi
Laiuskraad: 28.0910°S Pikkuskraad: 114.4489°E

Farmer Leonard Casley, kes ei nõustunud valitsuse kehtestatud nisukvoo-
diga, kuulutas 1970. aastal välja oma isikliku vürstiriigi, mille pindala on 
75 km2 ja mis võtab aastas vastu 40 000 külastajat.  Kuigi tema otsust 
ükski välisriik ei tunnusta,  võib Hutt Riveri vürstiriigi leida Google Mapsi 
abil. 

Selliseid mikroriike on maailmas juba sadu. Eriti populaarsed on need 
Austraalias, kus võib leida sellised riigid nagu Aeterna Lucina, Atlantiumi 
impeerium, Avrami suurhertsogiriik ja Rainbow Creeki iseseisev riik.

NAMIIBIA

Ronige maailma 
suurimale liivaluitele 
Millal: aprillist maini
Laiuskraad: 24.5464°S
Pikkuskraad: 15.3297°E

Maailma kõrgeim liivaluide asub 
maailma vanimas kõrbes Namiibias. 
See on 383 meetrit kõrge ja seda 
kutsutakse Seitsmendaks Düüniks. 
Päikesetõusu ajal avaneb lausa 
ebamaine vaade selle oranžile liivale 
ja ümberkaudsele maastikule.

COOBER PEDY, LÕUNA-AUSTRAALIA

Leidke kõrbest 
vääriskivi 
Millal: aasta läbi
Laiuskraad: 29.0111°S
Pikkuskraad: 134.7556°E

Et Coober Pedys opaale leida, tuleb 
lihtsalt natuke maad kaevata.  Just 
nii leidis sealt 1915. aastal esimese 
opaali üks neljateistaastane noor-
mees.


