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1. Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi kujunemine algas 1924. aastal, mil kolm muusikategelast asutasid 

„…………….. mälestuse jäädvustamise ühingu“, mis aastal 1931 nimetati ümber Muusikamuuseumi 

Ühinguks. Aastal 1941 ühines sellega Teatrimuuseumi Ühing (asutati 1937. aastal). Algul asus muuseum 

Kadrioru lossis, aastal 1934 viidi üle Tallinna Konservatooriumi (praegune Müürivahe 12). Selles 

muuseumis on muusika- ja teatriosakond, muusika- ja teatrialased raamatukogud, samuti nt noodikogu, 

fonoteek, Särevi Teatrituba. Püsiekspositsioonina näeb vanaaegsed muusikainstrumente. Kelle mälestuse 

jäädvustamisest sai alguse Eesti Teatri ja Muusikamuuseum? Hiljuti meie seast lahkunud Ilmar 

Lumistele oli küsitav muuseas vanaonu.  

 

2. Palju on räägitud Krimmi kinkimisest Hruštšovi poolt Ukrainale 1954. aastal. Tegelikult ei kinkinud 

Hruštšov, lepingul olid Malenkovi ja Vorošilovi allkirjad, ja mitte ei kingitud, vaid vahetati – Krimmi 

vastu sai Vene NFSV Ukrainalt ühe linna koos selle lähiümbrusega (territooriumi üldsuurus oli Krimmiga 

võrdne). Ühesõnaga vahetati tükk kuiva ja viljatut steppi viljaka mustmullapiirkonna vastu. Nimetage see 

linn, mis liikus Ukraina alluvusest Venemaa alluvusse? Kui uskuda venekeelset Wikipediat, on see 

Peeter I poolt 1698 asutatud linn esimene Venemaal, mis ehitati kindla plaani kohaselt. Esimene on linn 

veel mitmes tähenduses. 2011 aastal omistati president Medvedevi poolt linnale aunimetus „Gorod 

voinskoi slavõ“. 

 

3. 1972. aasta Müncheni korvpallifinaali mürglit teame kõik. Samal olümpial juhtus skandaal ka ühe teise 

sportmängu finaalis, kus otsustavad sündmused toimusid samuti mängu lõpuhetkedel. Poolehoidjad 

tungisid pärast lõpuvilet platsile ning ründasid mõnede mängijate toetusel kohtunikke ja rahvusvahelise 

alaliidu presidenti. Tiitlikaitsjana kullaheitlust alustanud, ent selle kaotanud pool käitus äärmiselt 

lugupidamatult ka autasustamisel – mitmed pöörasid võitjaile selja, hõbemedalid asetati jalge ette, topiti 

jalatsitesse, keerutati näpu otsas või pisteti taskusse. Lisaks tehti totaalne purustustöö riietusruumis. Mitu 

mängijat teenisid eluaegse mängukeelu, mida lühendati alles pärast ametlikku vabandust kõrgel tasemel. 

Mis spordiala sel moel kirgi küttis ja mis riigi esindajad vääritult käitusid? NB! Kaheosaline küsimus! 

 

 

4. Fotol oleva noormehe filmidebüüt toimus 1987. aastal, kui Krimmis vändati NSVL, Rootsi ja Norra 

koostööprojekt „Mio mu Mio“ (“Mio in the Land of Faraway“) Astrid Lindgreni samanimelise jutustuse 

ainetel. Tuntumatest näitejatest osales filmis veel Christopher Lee. Režissöör oli Vladimir Grammatikov.  

Kas tunnete poisi ära? Kes on pildil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 2006. aastal teatas Forbes, et New Yorgi kõige väärtuslikum (kõige rikkamate elanikega) postiindeks on 

10013. Indeks on tegelikult kasutusel kahes linnaosas – Chinatownis ning küsitavas, mis jääb Hiinalinna 

naabrusesse ja mis on saanud oma nime väljendist “Kanali tänavast lõuna poole jääv kolmnurk”. Selles 

linnaosas elab karjade kaupa filmistaare ja popmuusikuid. Kui linnaosa nimi meelde ei tule, võib mõelda 

pildil olevale autole. Mis linnaosa? 
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6. See Napoleoni marssal oli nooruses kaubalaeval junga ja tegi kaasa ka paar reisi Prantsuse Guajaanasse. 

Hiljem astus ta sõjaväkke ja tegeles peale allohvitseri auastmest elluminekut peaasjalikult salakaubaveoga. 

1791 liitus ta revolutsioonilise Prantsuse armeega ja tõusis aastaga koloneliks. Ja 1793. aasta lõpuks oli ta 

juba diviisikindral. Tema sõjamehetee silmapaistvamateks saavutusteks olid Rivoli lahing 1797, Vene-

Austria ühisarmee löömine Zürichi all ja legendaarne Genova kaitsmine austerlaste piiramisrõngas, mis 

võimaldas Napoleonil võita Marengo lahingu. 1804 ülendas Napoleon ta marssaliks ning Rivoli hertsogiks. 

1808. aastal vigastas keiser jahiretkel kogemata küsitava vasakut silma ning marssal kandis elu lõpuni 

silmal musta sidet. Tema viimaseks võidukaks lahinguks jäi 1809. aasta aprillis Aspern-Essling. Seejärel 

saadeti ta poolinvaliidina Portugali Wellingtoniga võitlema, aga seal kõrbes ta täielikult ning sõjaväelise 

karjääri lõpuni oli ta Touloni sõjaväeringkonna ülem. Lisaks sõjalisele võimekusele oli ta tuntud kui 

ohjeldamatu naistemees ning osav riisuja, nii saabus 1797. aastal tema staabiülem Pariisi, pagasis 400 000 

frangi väärtuses kulda. Küsitav suri Pariisis 1817 ja on maetud Père Lachaise kalmistule. Kes? 

 

 

7. Millise riigi satelliitülesvõtet näete?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Pildil on Itaalia päritolu koeratõug, roomlaste sõjakoerte järeltulija, keda kasutatakse valve-, jahi- ja 

seltsikoerana. Ta kuulub FCI klassifikatsiooni järgi 2. rühma (molossid ja molossilaadsed). Itaaliakeelne 

nimi tuleneb vanast väljendist, mis tähistas maapiirkondades töötavaid jahikoeri (veiste ja sigadega, 

metsseajahil, karuvõitlustes), vastandatuna väljendile, mis tähendas koera, keda peeti ihukaitsjana. Teda 

kasutasid ka öövalvurid ja kaarikujuhid ajajatena. Lähiminevikus piirdus koerte levik vaid osade Lõuna-

Itaalia piirkondadega. Tänu kasvatajate pingutustele päästeti tõug 1970. aastatel väljasuremisest läbi 

sobivate tõugudega sooritatud ristamise. Tänapäeva tõug erineb tunduvalt oma algsest kujust. Instinktid 

väljenduvad mõnevõrra nõrgemalt, tõug on lihaselisem ning koonu lühenemise ja kolju laienemise tõttu on 

ta kaotanud käärhambumuse. Koeratõug on nüüd populaarseks saanud üle maailma. Mis koeratõug? 

 

 

9. Võru vallas Juba külas asuv 30 ha suurune Tsiatsungõlmaa on oma omasuguste seas Eesti väikseim. Kõik 

ülejäänud on kordi suuremad ja asuvad Rõuge vallas, Saku vallas, Keila vallas, Vaivara vallas ja Surju 

vallas. Mis on Tsiatsungõlmaa? 

 

 

10. Kuulete kaht omaaegset hitti LP-delt nimedega „Cole Espanol“ ja „A Mis Amigos“. Hardi Volmer on 

raadioeetris tunnistanud, et kui ta oma lemmikartisti hispaania keeles laulmas kuuleb, tulevad talle pisarad 

silma – nii ilus pidi olema! Kes laulab? 
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11. 2009. aastal otsustasid need Kalevi suurkontserni ettevõted, mille peamiseks tegevusalaks polnud 

kondiitritoodete tootmine, loobuda oma ärinimedes Kalevi kasutamisest ning võtta kasutusele uus nimi. 

Selle uue nime all skeemitati paar aastat, kuni Euroopa Komisjoni määratud suhkrutrahvi koorma all ja 

võlakirjade omanike Swedbanki ja Tartu Veevärgi nõudel pankrotiga lõpetati. See saaga on näotu muu 

hulgas ka sel põhjusel, et kasutati nime, millele varasemast on väärt hõngu andnud 1877. aastal Tallinnasse 

rajatud vabrikukompleks. Selle varasema, Eesti oludes tähelepanuväärse ettevõtte kestvalt hea mainega 

toodangut võib tänaseni leida mitmetes Eesti kodudes. Mis nime need ettevõtted kasutasid?   

 

12. Tema ema sündis Nizzas, isa Mauritiusel. Kuigi ta ise on sündinud Nizzas ja pole Mauritiusel üle mõne 

kuu korraga kunagi pikemalt viibinud, on ta mõlema riigi kodanik. 8-aastaselt viidi ta Nigeeriasse, kus 

tema isa teenis Briti armees. 1967 teenis ta ise Prantsuse armees Tais, kuid saadeti sealt kiiresti minema, 

sest ta kritiseeris lapsprostitutsiooni. Edasi teenis ta Mehhikos. Mehhiko ajaloo teemal kaitses ta hiljem ka 

doktorikraadi. 1970-1974 elas ta Panamas indiaanlaste hõimu keskel. Kirjanikuna saavutas tuntuse juba 23-

aastaselt, tema esimene romaan oli Goncourti preemia nominent. Paljud ta raamatud räägivad metsikutest 

aladest geograafilisel (minnes selleks ka minevikku) ja psüühilisel kaardil. Mitmed neist raamatuist 

põhinevad tema enda perekonna kirevatel lugudel. Eesti keeles on tema romaanidest ilmunud näiteks 

„Kõrb“ ja „Karantiin“. Prantslased ise peavad teda suurimaks elus olevaks prantsuse kirjanikuks. Kes? 

 

13. Kuidas nimetatakse sellist spiraalse või siis korgitseri kujuga klassikalist Itaalia pastat, mida 

valmistatakse nisujahust? Sageli toonitakse osa pastast peediga punaseks või spinatiga roheliseks. Selline 

pastasort kuulub ka Veski-Mati tootevalikusse. Keeta soovitatakse neid 9-11 minutit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Nimetage see 2007. aastal pornoperfomance’ga "Fuck 

for the heir Puppy Bear!", rahvusvahelise kuulsuse 

omandanud pornonäitleja, punklaulja ja poliitvang, 

kelle andunud austajate hulka kuulub ka Eesti 

president Toomas Hendrik Ilves! 

 

15. Briti monarhid jagavad aadlitiitleid päris usinalt, meile lähimas monarhias Rootsis on aga lood 

teistsugused. Viimati anti Rootsis lihtsurelikule aadlitiitel 112 aastat tagasi Oscar II poolt. Tiitli saaja saatis 

kuningale kirja, milles teatas, et aktsepteerib küll tiitlit, kuid oma nimele aadlisufiksit von või af ei lisa. 

Tollal 37-aastase mehe nime kannavad liustik ja kraater Kuul, tema järgi on nimetatud kaks putukat, 

liblikas, ämblik, lill ja kaks väljasurnud looma. Kes oli see suur natside sõber? 



EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PAARISKILVAS. 3. mai 2014, Pärnu 

 

16. Fotol on üks esimesi nõukogude „muusikakombaine“, 1956. 

aastast pärit tehnikaime, mis sobis suurepäraselt nii vinüüle kui 

magnetofonilinte mängitama. Tootis seda toonast tehnikaime 

Moskva elektromehhaanikatehas nr 1. Toode sai endale aga nime 

ühelt Moskva jõe 48 km pikkuselt vasakpoolselt lisajõelt. Jõgi 

suubub Moskva jõkke Moskva kesklinnas, suure Ustinski silla 

lähedal. 1908. aastast on loetud küsitava lisajõe paremkallast 

Moskva linna piiriks. Mis muusikakombain/jõgi? 

 

 

17. Fotol on üks vähestest avalikult heteroseksuaalsetest elus olevatest 

meesmoeloojatest. Peale tema ja Ridge Forresteri ei meenugi küsijale 

kedagi rohkem. Küsitav õppis moekunsti Madridis. Kui ta oli 28-

aastane, palus tema tuttav, USA suursaadiku Hispaanias tütar, endale 

ühe vastuvõtu tarvis kleidi disainida. See kleit tekitas sellist furoori, et 

sattus koos omanikuga ajakirja Life esikaanele. Loomulikult kutsuti 

noormees seejärel tööle Balenciagasse, hiljem täiendas ta ennast veel 

Pariisisi Lanvini moemajas ning aastal 1963 siirdus USA-sse. 1965 

avas ta oma moemaja ja tõusis Jaquelin Kennedy ihumoekunstnikuks. 

Sellest ajast alates kannavad tema disainitud riideesemeid nii 

seltskonnatähed kui kuninglikud perekonnad. Kes on see moelooja? 

 

 

18. Millises Saksamaa linnas toimus ainus II maailmasõja aegne tsiviilelanikkonna ülestõus natside 

vastu? Kommunistid ja välistöölised võtsid peale liitlaste ägedat pommirünnakut linnale 30. oktoobril 

1944 politseinikelt relvad, puhkes partisanisõda ja ülestõusnuil õnnestus isegi tappa kohaliku Gestapo 

pealik. Nädalaga suruti vastuhakk maha. (Ja kuna Andres küsis sama linna teise nurga alt, siis lisavihje) 24. 

jaanuaril 1975 sama linna ooperimajas salvestatud Keith Jarretti kontsert on läbi aegade enim müüdud 

klaveriplaat ning üks enammüüdumaid sooloartisti jazzalbumeid. Kontserdi korraldas kõigest 17-aastane 

Vera Brandes. Kurioosne on, et Jarretti esinemiseks toodi proovisaalist lavale vale klaver, mida korralikult 

häälde ei saadudki ning mille pedaalid päris hästi ei töötanud. 

 

19. Praegu Rakvere Tarvast vedav Giedrius Gustas pole 2008. aastal 

Riia Baronsiga EuroCupi võitnud meestest ainus ega esimene, 

kes Rakvere meestele abikäe on ulatanud. Nimetage Rakvere 

Tarvase mängujuht hooajast 2011/12, kes nt Kalev Cramo 

mängijatele eestikate poolfinaalseerias nii mõnegi halli karva 

soengusse (või kuhu iganes) tekitas. See 185 cm pikkune 

korvpallur on mänginud ka Poola liigas Gdanski ja Wloclaweki 

klubides ning Tarva ridadest lahkus ta Ukraina liigasse MBC 

Mykolaivi, praegu on ta BK Jekabilsi liider. 

 

20. John Travolta arvates esitas kuuldava, 2013. aasta parima 

filmilaulu Adele Dazeem. Mis on selle lauljatari 

pärisnimi? 
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21. Kes on fotol kujutatud „Püha õhtusöömaaja“ autor? Autor õppis ja töötas Veneetsias. Seal õppis ta 

lühikest aega ka Tiziani juures. Kuid juba kümne päeva pärast saatis Tizian ta koju. Kuulujuttude järgi nägi 

56-aastane Tizian 15-aastases õpipoisis nii suurt annet, et sai kadedaks ega tahtnud teda õpetada. Kunstniku 

väljaspool abielu sündinud tütrest Marietta Robustist, keda ta maalima õpetas, sai oma aja üks väheseid 

naiskunstnikke. Üle 90% tema teostest on tänapäevani Veneetsias ja paljud neist asuvad samades kirikutes 

ning teistes hoonetes, mille jaoks kunstnik nad valmistaski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Tripadvisor tunnistas juba teist aastat ilusaimaks saareks maamunal Ambergris 

Caye. Saar on u 40 km pikk ja 1,6 km lai. Elanikkond võib küündida u 15 000-ni. 

Hinnatakse saare rikkumata loodust, kombineerituna laia meelelahutusskaala ja 

toitlustustasemega. Ambergris Cayele järgnesid Turks ja Caicos ning Bora Bora 

(Prantsuse Polüneesia). Mis riigile kuulub ilus saar nimega Ambergris Caye? 

 

23. See USA president oli ametilt kaevandusinsener, ta töötas ka Austraalias ja Hiinas. Austraalias osales ta 

üleujutatud kullakaevanduses üheksa päeva õhumullis lõksus olnud kullakaevuri Modesto Varischetti 

edukas päästeoperatsoonis. Just tema organiseeris Austraalia kaevandustesse tööle suure hulga Itaalia 

emigrante. Hiinas õppis selgeks mandariini keele, mida poliitikuna edukalt kasutas. Hiljem sai temast 

ülikooli õppejõud, tema „Kaevandamise alused“ oli aastakümneid kõrgkooliõpikuks. Koos abikaasaga 

tõlkis ta ladina keelest Georgius Agricola „De re metallica“, mida siiani aeg-ajalt inglise keeles nende 

tõlkes välja antakse. Vanas eas üllitas raamatu ka oma lemmikharrastusest – kalapüügist. Kellest on jutt? 

 

24. 1976. aastal jäi Rootsi rannikul Botnia lahes Sundsvalli lähedal kalatraaleri võrku tünn ühe ainega. Alles 

2006. aasta augustiks selgus, et sarnaseid tünne võib selles piirkonnas olla kuni 23 000, kokku ligi 10 tonni 

üht kõige hullemat keskkonnamürki. Süüdlaseks osutus üksainus tselluloositehas, mis 1950.-1960. aastail 

oma jäägid süüdimatult merepõhja kuhjas. Aastail 1940-1984 toodeti Soomes Kuusankoskis Ky-5 nimelist 

puidu immutusainet ning Kymijoki jõe vette ja selle kaudu ka Soome lahte sattus lisaks dioksiinidele ja 

furaanidele ohtralt sedasama ainet. Hinnanguliselt pool ladestus jõepõhja, teine pool aga kandus Soome 

lahte. Soome lahe suurkalade selle aine sisaldus ületab EL norme praegugi kordades. Mis aine see on?   

 

25. Saksamaal Max Mustermann, Indias Ashok Kumar, Itaalias Mario Rossi, Austrias Hans Maier, Kanadas G. 

Raymond, Koreas Hong Gil-dong, Horvaatias Ivan Horvat, Lõuna-Aafrikas Koos van der Merwe jne. 

Kõige tuntum on aga kindlasti USA vaste, mida küsimegi. Mis nimi? 
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26. Kuidas nimetatakse selliseid seksikaid nibukatteid, milliseid on 

kasutatud juba aastaid burleskietendustes, idamaiste tantsude 

esitajate poolt ning lihtsalt meeste võrgutamiseks? Nende 

kasutamisel oli 1920. aastal USAs ka praktiline otstarve. Osariikides 

kus topless-etendused olid keelatud, ei saanud nende kasutamisel 

esitada süüdistust. Tänapäeval solaariumites ja supelrandades 

kaitse-eesmärkidel kasutatavad kleepsud kannavad sama nime. 

Sageli kasutatakse neid aluspesu asemel õhtukleitide juures. Miley 

Cyrus ja Lady GaGa on muutnud need lausa tavaliseks 

tänavariietuseks. Ka Superbowli vaheajal Janet Jacksoni poolt 

demonstreeritud juveeliiritoodet võib nimetada põhimõtteliselt sama 

nimega. 

 

27. See tegevjalgpallur on seni viimane (üks neljast üleüldse!), kes suutnud võita UEFA Champions League 

kahel aastal järjest kahe erineva meeskonna koosseisus. Erakordseks muudab selle saavutuse tõik, et neil 

aastail õnnestus tal Euroopa klubijalgpallis esimesena ja seni ainsana erinevate võistkondade koosseisus 

sooritada suisa treble – lisaks Meistrite Liigale võita samal hooajal ka riigi meistritiitel ja liigakarikas. Kes 

on see vutimees, olümpiavõitja pealegi? 

 

28. President Reagani kätt suruv Semjon Školnikov on üks 

kahest ikka veel visalt elus olevast II maailmasõja 

rindeoperaatorist ja üks 14-st elus olevast Stalini preemia 

laureaadist. Stalini preemiaid sai ta koguni kolm – 1943, 

1947 ja 1951. Mees on ka Tallinna aukodanik ja oli 

2007-2009 keskerakonna esindajana Elmar Sepa 

asendusliikmena Tallinna linnavolikogus. Samuti on 

tegu ENSV rahvakunstnikuga. Ta on teinud rea 

dokfilme, aga olnud ka kolme Tallinnfilmi mängufilmi 

operaator ja ühe lavastaja. Millise Tallinnfilmi 

mängufilmi lavastaja on Semjon Školnikov? 

 

29. Nimetage mees, kes esimesena sõitis kolm korda ümber maailma (vähemalt ekspeditsiooni juhina). Just 

tema laevalt lahkus teise reisi ajal vabatahtlikult Aleksander Selkirk, sest küsitava suhtumine meeskonda 

oli võimatult julm. Ja seda isegi tolleaegseid tavasid arvestades. Nimelt kaebas grupp tema esimesel 

ümbermaailmareisil osalenud mehi küsitava persooni peale kodumaale naasmist meeskonna julma 

kohtlemise pärast kohtusse. Tõsi, Selkirkile tuli küsitav 5 aastat hiljem järele ja tõi mehe ka koju tagasi. 

Mees oli küll julm, kuid ka väga hea sulesepp ja juba tema eluajal muutusid ta reisipäevikud tolleaegseteks 

bestselleriteks. Maakaardil on tema nime muidugi ohtralt jäädvustatud – näiteks Lääne-Austraalias on nii 

temanimeline linn, poolsaar, saarestik kui ka väin. Nimetage see tuntud piraat ja maadeavastaja! 

 

30. „Sügisõhtu bluus“, „Tühjad pihud“, „Lillekimp imet teeb“, „Dr Noormann“ – neile ja veel paljudele 

Gunnar Grapsi tuntud lauludele on sõnad kirjutanud mees, kelle loomingut kiputakse sageli omistama 

hoopis tema isale. Lihtsalt nõuka ajal polnud kombeks heliplaadile sõnade autori nime taha junior 

kirjutada. Nimetage see teise põlve värsisepp, paljude laulusõnade autor! 



EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PAARISKILVAS. 3. mai 2014, Pärnu 

 

31. Foto ei ole pärit mingi madalaeelarvelise õuduka võtetelt, 

vaid tehtud reaalselt looduses elava eluka loomulikus 

elukeskkonnas. Kes poseerib koos nokkmütsiga mehega? 

Fotol olev isend ei ole maailma suurimast liigist. Kui tema 

kasvab kuni 150 cm pikkuseks, siis tema Hiinas elav 

lähisugulane võib vabalt lausa 180 cm täis visata.  

 

 

32. Aastatel 1963 kuni 2003 kasutati Washingtoni-

Moskva kuuma liini kümnel korral. Tavaliselt 

toimus kasutamine kriisiolukordades, kus üheks 

osapooleks oli Ameerika Ühendriigid, 

Nõukogude Liit või Iisrael. On ainult kaks 

ametlikult välja toodud kriisi, kus ametlike 

osapoolte hulka ei kuulunud ühtegi eelpool 

nimetatud riikidest. Nimetage need sündmused, 

mis toimusid vastavalt 1971. ja 1974. aastal!  

 

 

33. Soome kultuurkapital korraldas mullu sügisel suure uurimuse, milles üritati välja selgitada Soome 

mõjukamad kultuuriinimesed nii elavate kui surnute seast. Parima elava tegelasena saavutas 7. koha 

ansambli HIM liider Ville Valo. Tema ette platseerusid Mika Waltari, Eino Leino, Väinö Linna, Tove 

Jansson ja Jean Sibelius. Esikohale tuli Sibeliuse ees 1950 sündinud mees, kelle kirjanikudebüüt oli 1975. 

aastal ilmunud „Sonetteja laumalle“. Esimene proosateos oli 1984 ilmunud novellikogu „Päivää“. Ta on 

kirjutanud hulga lasteraamatuid, tõlkinud luulet, näidendeid, elulooraamatuid ja laulutekste, tegutsenud 

kirjanduskriitikuna. 1989 sai ta Soome riikliku auhinna heliloomingu eest, 1994 valiti aasta luuletajaks 

(Poeta Finlandiae). 2002 temast ilmunud elulooraamatus on teda nimetatud „hull, luuletaja, joodik, 

prohvet“. 2006. aasta novembris andis ta haiglale korralduse dialüüsiaparaat välja lülitada, sest talle aitas. 

Kellest on jutt? 

 

34. 1984 oli see noor paljulubav jalgpallur katsetel Glasgow Rangersis, kuid vigastas põlve. Ta jõudis kaasa 

teha mõnes testmängus, kuid vigastus tõmbas ajutiselt vutikarjäärile kriipsu peale. Nooruk jätkas küll 

treeninguid, kuid squashimängus saadud vigastus rikkus põlve spordi jaoks täielikult. Meie teame teda 

teletähena. Ühes oma sarjas „The F Word“ käis ta Rangersi kodustaadionil ja meenutas heldimusega, 

kuidas ta Ally McCoisti kõrval palli taga ajas. Too meenutas meie küsitavat hea sõnaga. Aga pärast 

pallurikarjääri katkemist siirdus küsitav õppima hotellimajandust. Jalgpalliga on ta kaudselt seotud 

praegugi, sest mullu sügisel avas ta ühise ettevõtte David Beckhamiga. Esimest korda pääses teleekraanile 

1998, 2013 pääses ta Suurbritannias „auväärsesse“ kõigi aegade vastikumate teletegelaste TOP 60-sse. Ta 

jookseb maratoni, on olnud erikülaline näit Top Gearis ja Simpsonites. Kes? 

 

35. Küsitava, 1976 sündinud kirjamehe kodanikunimi on Agur Karukäpp. Tuletõrjuja ja TÜ sotsiaaltöö erialad 

lõpetanud mees on avaldanud alates 1996. aastast suure hulga jutte ja jutustusi ning neli romaani – "Mu 

aknad on puust ja seinad paistavad läbi", "Surmakarva", "Mehitamata inimesed", "Õnne ja õnnetuse 

valitseja". Kirjanduslikult splätterpungi valdkonda kalduv autor on mänginud ka Jõgeva punkansamblis 

Saast. Millise nime all Agur Karukäpp kirjutab? 
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36. Fotol olev lilleke on tüüpiline näide troopilises Aasias, Ameerikas ja 

Aafrikas kasvavast liblikõieliste sugukonda kuuluvast taimest. Tavaliselt 

kasvatatakse taime dekoratiivsetel eesmärkidel, kuid eriti Aasias on taim 

kasutusel ka põllumaade rekultiveerimisel ning suurepärase toidu- ja 

riidevärvina. Temast keedetakse ka teed, mis on sama sinine nagu lill. 

Taimeperekonna ristiisaks on Carl Linne isiklikult. Taime vaadates pole 

raske aru saada, mis nime Linne taimele andis. Mis taim? 

 

37. Näete Sotši sooja suusailma nautimas suusameest, kes 2011. aastal Otepääl 

juuniorite MM-il saavutas 15 km sõidus 6. koha. Jaanuaris 2014 võitis ta Norra 

mv vabatehnikasprindis ning sai hõbeda 15 km vabastiilis. Sotšis kahjuks jäi 

tema parimaks kohaks 27. sprindis. Kes? 

 

38. Briti Rahvaste Ühenduse koosseis muutub aeg-ajalt. 2009 

ühines organisatsiooniga Ruanda, kellel pole Briti impeeriumiga 

mingit pistmist, mullu oktoobris aga lahkus organisatsioonist 

üks riik, mis iseseisvus Briti võimu alt 1965. aastal. Riigi 

suurim rahvusgrupp on mandinkad, suurim linn aga Serekunda. 

90% elanikest on moslemid. Riigi jalgpallimeeskonna 

hüüdnimeks on „Skorpionid“ ja kui juttu on naiste seksturismist, 

siis mainitakse seda riiki kui üht Aafrika populaarseimat. 

Ilmselt oma osa on siin selles, et mõningate uurimuste kohaselt 

on selle riigi meeste peenised maailmas suurimad. Mis riik? 

 

 

39.  Fotol on Mihhail Galustjani ja Sergei Svetlakovi poolt kehastatavad tegelaskujud Vene parimast 

sketšisarjast. Tuntumad persoonid, kellena nad sarjas üles astuvad, on kindlasti Eesti „Kalevipoegade“ 

iidolid, võõrtöölised Ravšan ja Džumžut Kesk-Aasiast ning nende boss Leonid. Vaatajaid naerutavad ka 

omasooihar tehasetööline Ivan Dulin Tšeljabinskist, tema ülemus Mihhailõtš ning paljud teised. Pilatakse 

kõiki ja kõike alates homodest ja miilitsatest ning lõpetades riigiduuma saadikutega. Ollakse nii 

„rassistlikud“ ja „homovaenulikud“ kui vähegi võimalik ja see kõik kukub välja kohutavalt naljakalt, sest 

naerualuseks jääb keskmine venelane. Mis seriaal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Sellel fotol on tõenäoliselt tuntuim Eesti nais-punkbänd. 1988 asutatud ja suhteliselt lühikest aega 

tegutsenud ansamblisse kuulusid Anu Trubetsky (Klyszejko) – bass, Anneli Hallik – trummid, Ave 

Lainesaar – vokaal, Kristiina Killo – kitarr. Kuulete ka paari lugu küsitava bändi esituses. Mis ansambel? 
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41. Martin-Schultzi skaala on kasutusel antropoloogias. Skaala kasutab arvväärtusi 1-16. Pulveri puhul oleks 

vastav näitaja 13-14 kanti, Allikul aga 6. Mida Martin-Schultzi skaala näitab? 

 

42. Tänaseks on nutikellad tootevalikus praktiliselt kõigil 

suurematel tehnoloogiafirmadel. Küsime aga üht selle 

valdkonna pioneeri. Kickstarteri toel tuule tiibadesse 

saanud firma alustas nutikellade masstootmisega 2013. 

aasta jaanuaris ja tänaseks on müüdud üle 300 000 e-Ink 

ekraaniga nii Androidi kui IPhonega ühilduva seadme. 

Tänasel päeval on saadaval juba küsitava tootja teise 

põlvkonna nutikellad seerianimetusega Steel. Mis firma? 

 

 

 

43. Meie põhjanaabrite soomlaste rikkalikust olümpiamedalite 

kollektsioonist võib leida ka kolm küsitava spordiala 

võistkondlikku pronksmedalit ning Olavi Mannoneni ning 

Wäino Korhoneni poolt võidetud individuaalsed hõbeda ja 

pronksi (mõlemad sama OM). Esimene naisolümpiavõitja 

sel alal oli Stephanie Cook ning viimane, valitsev, uurib oma 

olümpiakulda vasakpoolsel fotol. Mis spordiala see on? 

 

 

 

 

 

 

 

44. Fotol on Gurkhade kuulus ja kardetud külmrelv, mis on tänaseni gurkhapataljonide relvastuses. Üks relva 

kohta käivatest legendidest räägib, et kui see on juba välja tõmmatud, siis peab ta ka saama verd maitsta 

ning juhul, kui ta pole seda saanud, peab gurkha ennast lõikuma. Relval on üliterav otsast laienev noatera, 

mille raskus ja teravus võimaldavad vastasel käsivarre ühe hoobiga maha raiuda. Tavaliselt on see relv 

umbes 40 cm pikk ja kaalub u 600 grammi. Nimetage see gurkhade surmarelv! 

 

 

45. Fotol on ühe tuntud moebrändi skandaalne 

reklaamiplakat. Naismodell, kes plakatil oma 

häbemekarvadest kujundatud firmalogo näitab, 

pole keegi muu kui Carmen Kass. Plakati autoriks 

on Mario Testino ja esmakordselt ilmus see 2003. 

aasta veebruarikuises Vogues. Mis täht on siis 

kammitud Carmeni juustesse või millise firma 

reklaamiga on tegu? 
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46. 1987. aastal valminud ulmeactionfilm „Predator“ andis USA-le tervelt kaks hilisemat osariigikuberneri. 

Seda, et 2003-2011 oli California kuberneriks Arnie, teate te loomulikult kõik, kuid kes oli esimene selles 

filmis kaasa löönud näitlejatest, kes tõusis kuberneritoolile? Küsitav oli Minnesota kuberner aastatel 

1999-2003, tegu on endise wrestlingustaari ja Vietnami sõja veteraniga. Vietnamis teenis ta veealuse 

lõhkamiskomando liikmena. Tema poliitilised vastased kaevasid aga välja fakti, et otseses 

lahingutegevuses, millega ta pidevalt kiidelda armastas, küsitav üldse ei osalenud vaid veetis enamuse oma 

teenistusajast Filipiinidel asunud baasis.1975-86 oli ta siis tegev wrestlingus ning oli hiljem ka tunnustatud 

telekommentaator. Ta on teinud kaasa veel ka näiteks sellistes filmides nagu „The running man“, „The 

Demolition Man“ ja „Batman & Robin“ 

 

47. Mis riigis: 

– on riigikeeli kolm 

– rahvuslind on tuuletallaja 

– elanikkonnast 97% elab linnades 

– medalisaak taliolümpiamängudelt on 5 

– eeldatav keskmine eluiga on ligi 80 aastat 

– kõrgeim tipp 694 m ning madalaim punkt -3 m 

– sõduritest 60% on ülekaalulised ja 15% rasvunud 

– sõiduautosid on tootnud nt FN, Minerva, Apal ja Imperia 

 

48. 1977. aastal patenteeriti USA-s soengustiil, mis on mõeldud osalise kiilaspäisuse varjamiseks, kasutades 

vaid inimese peas olevaid juukseid. Soengu tegemiseks tuleb inimese juuksed jagada kolme ossa ja salgud 

ettevaatlikult üksteise peale sättida. Ei ameerika patendiametnikud ega leiutajad ise ei teadnud tõenäoliselt 

midagi sellest, et üks maailmakuulus sportlane, maailmameister, oli sellist soengut juba kümmekond aastat 

viljelenud. Kes on see novaatorliku soenguga sportlane, kelle järgi soengut ka laiemalt tuntakse? 

 

49. Vasakpoolsel fotol oleva daami äratundmisega ei tohiks kilvareil raskusi tekkida, see on Frida Kahlo. 

Kellega ta aga koos fotograafile poseerib? Teisel fotol on küsitav mees oma esimesel surmajärgsel fotol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Fotol on Billboardi poolt „TOP Latin artist of the 90s“ tiitli pälvinud USA laulja 

ja laulukirjutaja. Küsitava tappis 1995. aasta märtsis, vaid 23-aastasena, tema 

fännklubi endine president Yolanda Saldivar, kes jäi küsitavale lauljannale 

vahele finantsiliste kuritarvitustega. Tema eluloofilmis kehastas teda Jennifer 

Lopez. Kuulete teda ka esitamas üht oma tuntuimat hitti „Amor Prohibido“. Kes? 
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51. Fotol toplessina päevitava daami varbaid lutsutav härrasmees on USA finantskonsultant John Bryan. Akti 

toimumise koht on Lõuna Prantsusmaa ja aeg 1992. aasta august. Kelle varvaste väärkohtlemine John 

Bryani poolt tõi kaasa kõigi aegade suurima varbaskandaali? Juhul, kui te vastate hoopistükkis ära 

härrasmehe, kes oleks tegelikult ise pidanud küsitava daami varvastega tegelema, saate 1 punkti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Näete Peter Paul Rubensi maalil seda, kuidas kaks 

vennakest oma onu Leukippose tütreid röövivad. 

Nimetage need vennad! 

                    

 

 

53. See linn on elanike arvult oma riigi kolmas ning koos ümbritsevate alade asukatega Euroopa Liidu kümne 

suurema linnastu seas. UNESCO kaitse alla võetud ajalooline vanalinn on mõnedel hinnangutel oma 1700 

hektariga Euroopa suurim ja vaadata on seal palju, hoolimata tõigast, et maailmasõja päevil oli tegu riigi 

kõige enam pommitatud linnaga. Seal asub ka riigi presidendi üks kolmest ametlikust residentsist – Villa 

Rosebery. Tegu pole olümpiamänge korraldanud linnaga, kuid üks Eestimaa mees on ometi just seal oma 

olümpiamedali välja võidelnud. Mis linn? 

                                                     

 

54. Pildil kujutatud mees on unikaalse saatusega.Ta on ainus NLKP poliitbüroo 

Stalini aegne liige, kes lahkus poliitbüroost muul moel kui jalad ees. 

Poliitbüroosse kuulus ta aastatel 1932-1952. Lisaks oli tal veel mitmeid 

kõrgeid parteilisi ametikohti. Elusalt sellest ametist pääseda aitas tal see, et 

ta jäi aastaks 1950 praktiliselt kurdiks, misjärel ta oli kurtnud Stalinile, et ei 

tunne ennast täisväärtusliku poliitbüroo liikmena ja Stalin – üllatus, üllatus 

– lubaski ta pensionile. Nimetage see veterankommunist (1895-1971)! 

 

 

55. USA osariikide piire on eraldumise tõttu muudetud kaks korda. 

USA kodusõja ajal eraldus Virginiast Lääne-Virginia. Nimetage 

aga 1820. aastal toimunud eraldumise mõlemad osapooled. 
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56. Sellel politseifotol on kujutatud ühe Hollywoodi staari isa, kelle elukutseks oli palgamõrvar. 

Professionaalne palgamõrvar tabati pärast seda, kui ta oli 1979. aastal kustutanud föderaalkohtunik John H. 

Wood jun. eluküünla (ta oli muide esimene 20. sajandil tapetud USA föderaalkohtunik). Palgamõrvarile 

mõisteti eluaegne vanglakaristus ja vanglas ta 2007. aastal ka suri. Enne halvale teele minekut müüs ta 

Californias ukselt uksele entsüklopeediaid (loodetavasti ta ei lugenud ühtegi). Nimetage see 1961. aastal 

sündinud Hollywoodi staarnäitleja, parima meespeaosa Oscari nominent ja Kuldse vaarika võitja, 

kelle isa oli kriminaal. Väline sarnasus on täiesti olemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Vanuatul Tanna saarel Yaohnaneni külas ja selle lähistel elavad inimesed usuvad, et praeguse küsimuse 

peategelane on jumalik olevus, mäevaimu kahvatunäoline poeg, kes rändas merede taha kaugele maale 

ning abiellus seal võimuka naisega. Kultus tekkis 1950.-1960. aastatel, küsitava meheni jõudis teadmine 

sellest alles 1970. aastate teisel poolel, mil ta saatis ka Tanna saarele oma autogrammiga foto. Külarahvas 

saatis vastu traditsioonilise seatapu oda, paludes mehel sellega poseerida. Vastav pilt saigi tehtud. 2000. 

aastal saadeti Tannale kolmas foto, 2007. aastal käisid aga viis kõige väärikamat Tanna meest oma jumalal 

külas (ja neljanda pildi järel). Kes on see Korfu saarel sündinud jumalik mees? Näete ka üht tema maali. 

 

58. Kuidas nimetatakse seisundit, kus aju kõnekeskuse kahjustuse tagajärjel kaob võime rääkida ja 

kirjutada, kõnet mõista ning tekstist aru saada? Sellist seisundit võib põhjustada insult, trauma, 

ajuoperatsioon vm. Spetsialistide juhendamisel treenides on võimalik seisundist ka välja tulla. Eestis satub 

meedikute hinnangul sellesse seisundisse aastas u 1500-2000 inimest.  

 

59. Kes tutvustab end Facebookis nii? (kirjapilt muutmata, vaid nime asemel punktiirid) ......... on Eesti 

laulja, pianist, helilooja ning produtsent. Õppinud 4 muusikakoolis: Tallinna 21 keskkool, Tallinna 

Muusikakool (klaveri eriala), Georg Otsa Muusikakool (pop-jazz laulmine) ning Berklee 

muusikakolledž (Professional writing and production). Heade õpitulemuste eest Berklees olin kõigil 

semestritel tunnustatud Dean’s listis. 2008 astal võitis .......... 1 koha Uno Naissoo nimelisel 

loominguvõistlusel looga “Refreshing”. Aastal 2005. osales ta laulukonkursil "Kaks takti ette" ja 

saavutas kolmanda koha. Aastal 2008. ilmus koostöös Birgit Õigemeelega album "Ilus aeg". Jūrmalas 

peetud Venemaa suurimal laulukonkursil "Uus laine" Eestit esindanud .......... tuli üle 12000 

kandidaadi hulgast kolmandaks. 

 

60. Kelle kirjutatud valssi kuulete? 
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61. Näete vaasi sisalikuga (1931), mille autor nägi keraamikas esmalt 

võimalust oma nigela rahalise seisu parandamiseks, kuid sellest kujunes 

kiindumus ning oma viimased loomeaastad pühendaski ta sellele 

valdkonnale. On öeldud, et ta jõudis paika panna Eesti praegusaja 

keraamika alused ja luua uue stiili, kust tagasipöördumist vana juurde 

enam polnud. Ülioluliseks pidas autor just glasuuri väljendusrikkust, 

mis andis traditsioonilisele vormile unikaalsuse. Oma esimesed 

teadmised sai ta Géza Jakólt ning keraamikakatsetusi alustas 1927; 

muide, samal aastal sattus ta oma otsinguil koguni kaugele 

Austraaliasse. Kes oli see mõnda muudki loonud mees? 

 

 
62. Mees pildil võitis 1988-2000 iga nelja aasta järel olümpiakulla ning valiti 2004 

Ateenas ka oma kodumaa lipukandjaks. Kullamaitse sai ta seegi kord suhu, näete 

teda hammustamas oma viiendat, võistkondlikult võidetut esikohamedalit. 

Paraku tuli tal hiljem dopingujamade tõttu see kuldmedal tagastada ning tühjade 

kätega jääda. Võistkonnakaaslastel nii kehvasti ei läinud, neile anti lohutuseks 

kuldade asemel pronksid. Kes on pildil, lisaks muule ka paljukordne Euroopa 

ja maailmameister? 

 

 

 

 

63. Šveitsis on mitmel pool nn draakonihammastest kaitserajatisi, 

mis olid ette nähtud tankirünnaku peatamiseks. Osa neist on 

lammutatud, osa aga alles. Pildil on osa 10 km pikkusest 

draakonihammaste reast Bassinsi küla ja Pranginsi linnakese 

vahel. Kokku seisab seal rivis 2700  9 tonni raskust 

betoonikamakat. Draakonihammaste rea kõrvale on tehtud 

matkarada. Millist tuntud nime see kannab?  

 

 

64. See näitleja oli noorpõlves paras pätt ja kaabakas. Liitus Black Poweriga, oli Martin Luther Kingi matustel 

uksehoidja-kohanäitaja. 1969 võttis koos kaaslastega ülikooli juhtkonna pantvangi, nõudes muutusi. 

Politseiga puutus kokku tihedalt, aga istuma ei pandud. Algul õppis merebioloogiat, seejärel arhitektuuri, 

kuni näitlemise peale maandus. Edu ei tulnud – üks pisiroll ajas teist taga. Tuli hoopis narkosõltuvus ja 

perekond saatis ta ravile. Ravilt tulles mängis ta kohe narkarit filmis „Jungle Fever“ ja sellest sai alguse 

tema tähelend. Cannes`is anti talle selle rolli eest isegi eriauhind. Tegemist on näitlejaga, kelle osalusega 

filmide summaarne kassatulu on suurim Hollywoodis. Kes?   

 

 

65. Esimest korda kõlas see termin muusikas Steppenwolfi ilmakuulsas hitis “Born to be Wild“. Jimi Hendrix 

Experience manager Chas Chandler väitis 1995. aastal, et terminit kasutas enne seda New York Times, 

kirjeldamaks Hendrixi kontseriti, mis oli kui „Listening ........  falling from the sky“. William S. Burroughs 

oli terminit kasutanud juba 1962. aastal romaanis „The Soft Machine“. Inglise ja ameerika teadlaste jaoks 

oli termin aga tuttav juba aastasadu. Mis termin? 
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66. Küsime rästasuurust veidi harkis sabaga linnuperekonda kurvitsaliste seltsist 

tiirlaste sugukonnast. Neid on neli liiki Euraasias, Põhja-Ameerikas ja Uus-

Meremaal. Pea-, kere- ja pealtiivasulestik on hall kuni must; tiivad lühikesed ja 

laiad, sabal madal väljalõige. Pesitsusajal elutsevad nad väikeste kolooniatena 

märgaladel, taimestikurohkeil järvedel ja vanajõgedel, rände ajal peatutakse 

rannikul. Eestisse saabutakse mai teisel poolel, pesitsemine algab veetaimestiku 

edenedes 2–3 nädala pärast; nende vähesest lõdvalt seotud materjalist pesa 

paikneb ujuvtaimede lehtedel ja vartel. Söövad peamiselt õhu- ja veeputukaid, 

kuid mõnikord ka kulleseid, vähke ning limused. Pildil on üks kahest Eestis 

ebaühtlaselt levinud või suisa haruldasest liigist – valgetiib. Mis linnupere? 

 

 

67. Fotol olev ameeriklane on üks USA tuntumaid sõjakangelasi I 

maailmasõja päevilt. 8. oktoobril 1918 osales ta läänerindel rünnakus 

Saksa kuulipildujapunktile. Üllatusrünnaku tagajärjel õnnestus tal 

koos seitsme kaaslasega vallutada sakslaste tugipunkt, tappes 28 

vaenlast ja võttes 132 vangi. Samuti saadi sõjasaagiks üle 30 saksa 

kuulipilduja. Rünnaku käigus tappis küsitav oma kuuelasulise Colt 

revolvriga kuus teda rünnanud vaenlast. Selle kangelasteo eest riputati 

mehele rinda põhimõtteliselt kõik autasud, mis tol hetkel oli võimalik 

ühele kapralile üldse anda – alates Medal of Honourist ja lõpetades 

Prantsuse Auleegioni ordeniga. Mees naases kodumaale ja elas elu 

lõpuni 1964. aastal tõelise sõjakangelasena. 1941. aastal kehastas teda 

temanimelises filmis Cary Cooper. Nimetage see mees!  

 

68. Kreeka söelaev, varasema nimega Alta, sõitis Kreeka lipu all Saaremaal Kaugatoma lähedal madalikule 1. 

novembril 1981. aastal. Laev on ehitatud Rootsis Göteborgis 1957. aastal. Laeva pikkus oli 159 meetrit, 

laius 22 meetrit, parda kõrgus 16,8 m. Ilmselgelt oli tegu kindlustuspettusega, sest laevale ei lubatud ühtki 

lääne spetsialisti ja kavalad kreeklased olid sellega arvestanud. KGB ja kohalikud, tegid aastate jooksul 

laeva kõigest väärtuslikust puhtaks ja 2010. aastaks suudeti lõpuks ka enamus laeva kerest vanarauaks 

lõigata. Mis oli selle pikka aega üheks Sõrve vaatamisväärsuseks olnud laeva nimi? 

 

69. Kaunitar fotol suutis teha seda, millest unistab u kolmandik planeedi naisi – 

ta võrgutas ära Johnny Deppi ja lausa sundis enesega möödunud jõulude 

paiku kihluma. Ta pole iial teinud saladust, et on biseksuaalne, tema eelmine 

partner enne Deppi oli fotograaf Tasya van Ree. Johnny Deppi võttis küsitav 

rajalt maha nende ühise filmi „ The Rum Diary“ võtetel. Viimased filmid, 

kus ta kaasa tegi olid „London Fields“, „Machete kills“ ja „Paranoia. Kes? 

 

70. Millises Šveitsi linnas asub UEFA peakorter? Seal 

korraldatakse alati ka Euroliiga ja Meistrite liiga loosimisi. 

Umbes Viljandi-suuruse linna külje all peetakse Euroopa 

suuruselt teist rokifestivali Paleo. Kui linna nimes muuta ära 

üks täht, saame ühe tuntud Euroopa linna nime, kui aga muuta 

ära üks teine täht, siis saame kuuldava Eesti ansambli nime. 
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71.  James Bondi golfiriietusel nähtav logo kuulub 1881. aastal kahe juudi 

venna poolt loodud spordivarustuse ja -riietuse tootjale. Et selle 

juured ulatuvad 19. sajandi algusesse, siis peetakse seda brändi üheks 

vanemaks ikka veel „elusolevaks“ spordialaseks tootemargiks. 

Enamgi veel – üks nende kehtivaid kontrahte, 1902. aastal sõlmitud ja 

alles 2015 lõppev leping, on spordimaailma pikim sponsorlus- või 

partnerluskokkulepe üldse. Tõsi, lepingu alusel tarnitava tootmine on 

juba ammu Inglismaalt Filipiinidele üle viidud. II maailmasõja päevil 

(ja varemgi) on toodetud tulirelvi ja nende osi, sütikuid, kaitsekindaid, 

tääke, matšeetesid, lume- ja liivaprille jne. Mis firma/bränd? 

 

 

72. Küsitav saar on Hawaii saartest suuruselt seitsmes. Saar on perekond Robinsonide eraomand ja seetõttu on 

sinna pääsemine äärmiselt keeruline. Alles viimasel ajal on Robinsonide perekonnaga koostöös hakanud 

mõned turismifirmad raske raha eest sinna limiteeritud arvul turiste viima. Saare pindala on 180 km2 ja 

püsielanikkonda on vast vaid 130 inimese ringis, enamuse sellest moodustab USA mereväe personal. Saare 

hüüdnimeks ongi „Forbidden island“. Mis saar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. Fotol on mereranna taim, mis on mõnevõrra teistsugune kui enamik meie taimi. Ta kasvab eelkõige 

liivastel ja klibustel rannikutel. Tema lehed on taime tipu poolt vaadates väga korrapäraselt ja ilusasti nelja 

reana asetunud. Ka tema varemalt levinud nimed viitavad taime välimusele. Näiteks lihav soolakann ütleb 

ära, et taim on lihakas ja kasvab soolases pinnases. Paksulehine liivakann seletab aga, et taimel on paksud 

lehed ja ta kasvab liiva sees, mis on kah õige. Samas aga udaralilled ei ütle meile praegu midagi. Selle 

nime tekkimisest on arvatud, et taime on kasutatud taludes lehmade paistetanud udarate raviks. Mis taim? 

 

74. Fotol on maailma kõige põhjapoolsem pilvelõhkuja. See 188,3 m kõrge ehitis 

asub Jekaterinburgis ja on ühtlasi ka Venemaa kõrgeim väljapool Moskvat asuv 

hoone. Kelle nime see hoone igati sobilikult kannab? Mõistagi on hoones ka 

küsitavale pühendatud muuseum ning maja ees on skulptuur temast koos 

abikaasaga. Kui skulptuuri poleks, võiks kahtlustada, et hoone on nimetatud 

hoopis ühe poksija järgi, kelle soontes voolab ka eesti verd (ema on eestlanna). 

 

75. See USA esindajatekoja liige (1935-1998) hukkus suusatades, põrutades 

mäest alla sõites vastu puud. Ta oli enne esindajatekotta valimist 4 

aastat Palm Springsi linnapea ning üks Palm Springsi filmifestivali 

ellukutsujaid. Praegu on festival pühendatud tema mälestusele. Ta oli ka 

Red Hot Chili Peppersi laulja Anthony Kiedise ristiisa. Kes? 
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76. Marie Underi sonetist „Ekstaas“ on välja 

jäetud üks sõna. Võõrsõnade leksikoni väitel 

tähendab see sõna healõhnalist ilutaime, 

rohekat poolvääriskivi, pulbrit riide sinilillaks 

värvimiseks või peegelseadet päikesekiirte 

suunamiseks. Mis on see puuduv sõna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ah! toredaim on elamine maine 

ja vägev vere surematu püüd! 

Mind võidab Rõõmu ihar, hõiskav hüüd, 

ma iial pole kaaluv ega kaine. 

 

Ju jalgel maas kui kähar vahulaine 

mu kleidi valkjasroheline siid 

ja kahisedes langevad kõik rüüd, 

sest riidetult on siiski kaunim naine. 

 

Miks lõhnab ka nii helgelt …………? 

Kas muutub täna minu elulugu? 

Ah, mina olen juba seda sugu,  

 

et iga meel mul iga ilu joob. 

Nii ahnelt tühjendan ma elulaeka 

kui surmamõistetu, kel vähe aega.  

 

 

77. Eesti kaitsejõudude maa- ja õhuvägedes on kasutusel vasakpoolne, mereväes parempoolne õlak. Selle 

auastme kood on OR-8 ja sellise paguni kandja põhiametikohaks on pataljoni vanema allohvitseri või 

brigaadi staabiosakonna vanema allohvitseri ametikoht. Mis auaste see on? 

 

78. Küsime Belgia ettevõtet, mis tegeleb busside, trollibusside ja haagiste tootmisega. Peamiselt valmistatakse 

küll keresid, mida sobitatakse teiste firmade alusvankrite ja mootoritega. See (võimalik, et nii reisijatest kui 

partneritest kõige enam hooliv) ettevõtte rajati 1947, algusaastatel müüdi toodangut Euroopas, kuid alates 

1980. aastate keskpaigast ollakse ka Põhja-Ameerika turul. Varem oli peamine koostööpartner Fiat, ent 

praegu MAN, DAF, Caterpillar, Volvo ja Scania. Mis firma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79. Torn fotodel on Space Needle. Nimetage taamal paistev mägi? (Õige linna äraarvamise eest 1 punkt!) 

 

80. Mis ansamblit kuulete? 
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1. Peeter Süda                                                      JA 41. Silmade värvi                                                AP 

2. Taganrog                                                          JA 42. Pebble                                                             JA 

3.Pakistan,Maahoki                                        RM        43. Moodne viievõistlus                                      JA 

4. Christian Bale                                                JA 44. Kukri                                                              JA 

5. Tribeca                                                             AP 45. Gucci                                                             HT 

6. Andre Massena                                                JA 46. Jesse Ventura                                                JA 

7. Kõrgõzstan                                                       JA 47. Belgia                                                            RM 

8. Cane Corso                                                      AP 48. Bobby Charlton                                             JA 

9. Kaitseväe harjutusala                                     JA 49. Vladimir Majakovski                                    JA 

10. Nat King Cole                                                JA 50. Selena                                                             JA 

11. Luterma                                                       RM 51. Sarah Ferguson / prints Andrew                 JA 

12. J.M.G.le Clezio                                             AP 52. Castor ja Pollux (Polydeukes)                      JA                                                    

13. Fusilli                                                              JA 53. Napoli                                                           RM 

14. Nadežda Tolokonnikova                               JA 54. Andrei Andrejev                                           JA 

15. Sven Hedin                                                    AP 55. Maine eraldus Massachussetsist                  JA 

16. Jauza                                                              JA 56. Woody Harrelson                                          JA 

17. Oscar de la Renta                                          JA  57. Prints Philip                                                  AP 

18. Köln                                                         JA/AP 58. Afaasia                                                           JA 

19. Rinalds Sirsniņš                                            JA 59. Uku Suviste                                                   AP 

20. Idina Menzel                                                  JA 60. Dmitri Šostakovitš                                        JA 

21. Tintoretto                                                       JA 61. Jaan Koort                                                   RM 

22. Belize                                                              JA 62. Ludger Beerbaum                                       RM 

23. Herbert Hoover                                            AP 63. Toblerone trail, Tobleroneweg                    AP 

24. Elavhõbe                                                        AP 64. Samuel L. Jackson                                        AP 

25. John Doe                                                        AP 65. Heavy metal                                                  AP 

26. Pasties/pastis                                                  JA 66. Viires                                                            RM 

27. Samuel Eto'o Fils                                         RM 67. Seersant Alvin C. York                                 JA 

28. “Varastati Vana Toomas“                     AP/JA 68. Volare                                                             JA 

29. William Dampier                                          JA 69. Amber Heard                                                JA 

30. Uno Laht jun                                                 JA 70. Nyon/Nion                                               AP/JA 

31. Jaapani hiidsalamander                               JA 71. Slazenger (leping Wimbledoniga)              RM 

32. India-Pakistan / Küprose kriis                    TP 72. Niihau                                                             JA 

33. Juice Leskinen                                               JA 73. Merihumur                                                    JA 

34. Gordon Ramsay                                            AP 74. Võssotski                                                        JA 

35. Maniakkide tänav                                         AP 75. Sonny Bono                                                   AP 

36. Klitoria                                                           JA 76. Heliotroop                                                      JA 

37. Andrew Musgrave                                        JA 77. Staabiveebel                                                 RM 

38. Gambia                                                    AP/JA 78. van Hool                                                       RM 

39. Naša Russia                                                    JA 79. Mt. Rainier / Seattle                                      JA 

40. Ave Luna                                                        JA 80. The Troggs                                                  JA 

 

Küsimusi koostasid: Jaan Allik, Andres Pulver, Rait Männik, Holger Tamm ja Tõnu Pärn 


