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1. Keila linn piirneb muidugi Keila vallaga ja lisaks veel kahe omavalitsusega. Nimetage need. 
 

2. Selle Harjumaa rajatise esialgne nimetus oli “volinikevalitsuse objekt nr. 88” või “postkast 115”. Ehituse 

ettevalmistustööd algasid oktoobris 1947 ning peatselt kuulutati see komsomoli löökehituseks. Peahoone ehitus 

lõppes 1949 ja tehniline hoone rajati 1974. Lõpetas tegevuse 1. juulil 1998. Kogu 40 hektari suuruse maa-ala 

ostis hiljem Oliver Kruuda. Tänaseks on alles vaid tühjad hooned. Milline rajatis? 
 

3. Kes on see Keilas sündinud ja väga kirju elulooga mees, kes elas üle 2 laevahukku, tuli elusalt välja ka I MS-

st, saades siiski haavata. Õppis Saksamaal Ilmenau tehnikaülikoolis ja siirdudes seejärel Inglismaale. Elu lõpu 

veetis aga Uus-Meremaal (mõnedel andmetel aga hoopis Fidži saartel). 

 

     3.                     4. 
 

4. Pildil on õnnelikud medalivõitjad Lauri Malsroos, Tõnis Erm ja Margus Hallik. Lauri Malsroos nimetati 

2013 Harjumaa parimaks meessportlaseks. Mis alal ta võistleb? 2013 sai ta maailmameistrivõistlustel sprindi 

distantsil II koha ja teatevõistlusel III koha. 
 

5. Pangakaardid- ja automaadid on täna tavalised asjad. Samuti ka see, et panku on Eestis alla kümne. Aga 

1990.-ndatel oli neid mitukümmend. Küsitav Harjumaa pank sai litsentsi 19. juunil 1991. Neli ja pool aastat 

hiljem ei suutnud asutus täita kapitalinõuet ja liitus toonase Virumaa Kommertspangaga.  Viimane juhatuse 

esimees oli Mihkel Sims. Milline asutus? 
 

6. Jüri mälumängusarjas küsiti hiljuti Harju-Järva piirijõge-24 kilomeetrist Tarvasjõge. Seekord on küsitav 

pikim Pirita parempoolne lisajõgi. Pikkus on suures osas kanaliks muudetud veekogul 23 kilomeetrit. Algab 

Aruvalla küla lähedalt, suubub Piritasse Lagedi asulas. Milline jõgi? Pirita ja küsitava jõe vahelisel jõesaarel 

asub Eesti Vabadusvõitluse muuseum 
 

7. Praegu on lõpusirgel Tallinna kesklinnas asunud Reval Park hotelli lammutamine. Hoone valmis aastal 1969 

hotell Kungla nime all. Kaks aastat varem tõmmati krundil maha samas ühe poolelijäänud ehitise esimene 

korrus. Millise ehitis selle hotelli kohal asus? 
 

8. Nagu Äripäev teatab, plaanib OÜ Jukonoil ehitada Eestisse naftatehase, mis läheks maksma ligi miljard eurot 

ja mis suudaks töödelda kuni 2 miljonit tonni naftat aastas. Tehase maa-ala suuruseks on planeeritud kuni 60 ha 

ja ettevõtte plaanib luua 300-350 töökohta. Plaanitud on nii lennukikütuse, bensiini kui diisli tootmine. Kuhu 

selline tehas planeeritakse? 
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9. Maailmas on vaid üks rahvusmeeskond, kes pole kunagi jalgpallis Brasiiliale kaotanud (muidugi nende hul-

gast kes üldse on Brasiiliaga mänginud). Mis riik? Oma esimese rahvusvahelise mängu pidas see koondis 

12.juulil 1908. Meeskonna hüüdnimi kõlab inglise keeles Drillos. Eestiga on see koondis mänginud 5 korda ja 

võitnud neist 4, kusjuures suurimaks võiduks on 7:0 (1995).  
 

10. Kes on see oma ala praegune maailmameister? Ta tuli maailmameistriks juba 16 aastaselt, kuid kaotas tiitli 

vahepeal, võites möödunud aastal selle uuesti. Praegu 19. aastane (ala annab 1p). 

  

 10.                         11.     
 

                                                             11. Millise lahingu auks on püstitatud selline „Rahvaste sõpruse rotund“? 
 

12. Millise taime viljad? Muuseas väga maitsvad!     

 12.                            13.                       
 

13. Olav Männi on skulptor, kelle tuntumaks teoseks on muidugi „Polotski vürst Vjatško ja Lembitu poeg 

Meelis Tartu kaitsel 1224.aastal“. Pildil olevat taiest on ta aga nimetanud ühe kirjandustegelase järgi. Kelle?  
 

  14. 
 

14. Kunstnik, üks tuntumaid 20. ja 21. sajandi plaadiümbriste kujundajaid?           15. HELIND (riigihümn) 
 

16. Kes on momendil meestest tennises kõige kiirema servi (kiiruseks mõõdetud 263km/h) autor? Rekord 

sündis mais 2012 Busanis (L-Korea) ATP Challenger turniiril (tema vastaseks oli tol korral Uladzimir Ignatik 

Valgevenest). Rekordiomanik ise asub ATP edetabelis jaanuar 2014 seisuga 157. kohal. Muuseas, selles arves-

tuses asub teisel kohal Ivo Karlovic (251 km/h) 
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17. Ainus kord, mil ametlikul Vormel-1 GP-etapil on nr. 13 all sõideti, oli 1963 a Mehhiko GP-l, kui Moises 

Solana sai 11.koha. Kes sõidab aga nr 13 all algaval Vormel-1 hooajal? 

 

18. Ettevõtte kaubamärgile pani aluse 1881-1953 elanud mees Firenzes. Läbimüügilt on see firma teisel kohal 

maailmas enim müüdud brändide hulgas (Itaalias muidugi esikohal). Omab üle ilma umbes 425 butiiki. On vas-

tutav paljude firmade märkimisväärsete toodete disainimise eest. Laienes näiteks 1972 ka autotööstusesse. 

Nimetage see kaubamärk. 

 

19. 19-aastane Anett Torri on esimene inimene Eestis, keda ravivad … … … , mitte ravimid. Täitke lünk.  

 

20. Pildil olev mees on Indrek Kasela. Hiljuti tegi ta koostööd tema kõrval oleva kauni daamiga. Harilikult 

satub selle daami kõrvale üks teine mees. Kes on see daam? 

  20.    21. 

 

21. New Yorgi toidublogijate hiljutine lemmik, aasiapärane kiirtoit on nüüdsest saadaval ka Läänemerel. Aasia-

hõngulist burgerit, millel kotletike on end saia asemel sisse seadnud kahe seesamiõliga immutatud nuudlipätsi 

vahele. Selle toidu leiutamise au kuulub USA-s tegutsevale jaapani päritolu kokale Keizo Shimamotole. Mis 

nime kannab see kiirtoit? 

 

22. BIB ehk Bag-in-Box on pakiveini rahvusvaheline nimi, mis võeti veinimaailmas kasutusele 1965.  BIB leiu-

tati William R.Scholle poolt aastal 1955 ja esialgu kasutati teda peamiselt ühe teise vedeliku transpordiks. 

Millise? 

 

23. Maailma lühim lennuliin, kus toimub regulaarühendus, on Westray saarelt Papa Westray saarele. Linnu-

lennult on see vahemaa 2,7 km pikk. Mis saarestikus aga need saared asuvad? 

 

24. Kuigi kõik leiutised pidavat Hiinast pärit olema, siis selle  tarbeasja mõtles välja poeet John Harington (ka 

Harrington) 1596.a. ja seda kuninganna Elizabeth I õukonna tarbeks. Selle asja esimese mudeli nimetas poeet 

Ajax`iks ja kirjeldas seda põhjalikult raamatus Ajax`i metamorfoosid / Metamorphosis Ajax. Mudeli kõige 

uuenduslikumale osale joonistas Harington peale kalad. Venemaale jõudis see asi alles 20.sajandi alguses, mil 

elektrifitseerimisega tegelev välismaa firma hakkas põhitöö kõrval  ka neid asju valmistama ning soovijatele 

paigaldama. Nimetatud firma nimest kandus ka selle asja nimi vene keelde. Tõlkes tähendas selle firma nimi 

aga „ühtsust“. Mis asjaga on tegu, kusjuures üsna tõenäoliselt on see asi ka igal tänasel targal vastajal kodus 

olemas? 
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25. Tänavu jaanuaris täitub 50 aastat päevast, kui avati Elmar Valentine ja Mario Maglieri eestvõttel maailma 

esimene kaasaegne diskoteek. Seal olid ka puuritantsijannad ehk nn. go-go tüdrukud. Klubi on alles tänaseni ja 

kannab nime Whisky. Kus linnas? See ei asu Euroopas. 
 

26. Millise usulise koolkonna üks peadest on Tema Pühadus XXXVII Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche? 

Eestis on see usk küllaltki vähe levinud. 

 

27. Toomas Alatalu peab seda maad ainsaks aafriklaste impeeriumiks. Seda kajastas ka ametlik riigi nimi 

aastatel 1976-79. Üheks kahest riigikeelest on sel maal väikerahva sango keel. Mis maa? (tänapäeva nimi) 

 

28. 1967 NLiidu IV rahvaste spartakiaadi korvpalliturniiril alistas Eesti meeskond 60:41 Moskva esinduse, 

kuhu kuulus kuus maailmameistrit. Moskva meeskonna punktisaagist peaaegu pooled viskas samal aastal 

maailmameistriks tulnud mitmekordne Euroopa meister ja olümpiahõbe. Kes? 
 

    29. Selle lipu on kujundanud Szymon Pawlas. Mis lipuga on  

                                                                                                                                                                        tegu?                                                

  30.         31. 
 

30.Nimetage see looduskaitse 1.kategooria seeneliik  
 

31. Kes on see 3-kordne Eesti meister käsipallis (s.16.märtsil 1962 Tapal) 1982,83 ja 85 Kooperaatori ridades, 

hiljem käsipallitreener, praegu Viimsi vallavolikogu esimees. Tema 5-st lapsest mängivad mitmed samuti 

käsipalli. 
 

32. Oli 7298-ruutkilomeetrine vürstiriik, mille vanimad asukad leptšad, kes nimetavad oma maad Paradiisiks – 

Nye-mae-el. Pealinna oli Gangtok. Loovutas 1950. aasta lepinguga õigused naaberriigile. 1974. kordus Eesti 

annekteerimise käsikiri: moodustati nn. rahvavalitsus, kes palus võtta 200 000 elanike arvuga riigi naabri 

koosseisu. Namgyali dünastia kukutati ja aasta hiljem saigi maast naabri osariik. Milline kadunud maa? 

 

 

 

http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Soomeugri_lipp.png
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33. 15. augustil 2013 sai Pärnus üks poiss päriselt ja teine peaaegu surma välgumihkligaasi nuusutamise tõttu. 

Missugust gaasi nad nuusutasid ehk missugust gaasi kasutatakse välgumihklites? Selle keemistemperatuur on -

0,5 °C ja sulamistemperatuur -138 °C. 

                                                                                 
 

34. 25. aprillil 1928 sündis ja 30. novembril 2013 suri vene näitleja Juri Jakovlev. Üks tema olulisi rolle oli 

1962. aasta filmis, mis oli valminud Aleksandr Glazunovi värsspoeemi “Ammu-ammu” põhjal. See tegelaskuju 

osutus Nõukogude Liidus sedavõrd populaarseks, et muutus kohe anekdoodikangelaseks. Missugust anekdoodi-

kangelast siis Jakovlev kehastas? 
 

35. Suurbritannia mägesid, mille suhteline kõrgus on üle 150 meetri, nimetatakse ühe eesnimega. Suurbritannia 

mägesid, mille absoluutne kõrgus on üle 900 meetri, nimetatakse ühe perenimega. Sealjuures isikut, kes kannab 

täpselt seda eesnime ja peaaegu seda perenime (hääldus langeb kokku), on küsitud nii Jüri kilvasarjas kui 

mujalgi. Nimetage see eesnimi ja perenimi (1 õige 1 punkt)! 

 

36. Kes on pildil? Selle äraarvamise eest, mille maskotiga tegu, saab 1 punkti. (üks nimi mõlemale pildile)  

                                                                            37. Mille sümbol see on? 

 36.       37.        38. 

 

38. Reverend John Galbraith Graham (1921 -- 2013) oli maailma üks kuulsaimaid ristsõnakoostajaid. Kui ta 

1970 oma teisest naisest lahutas ja pidi seetõttu kirikuõpetaja ametist loobuma, hakkas ta elukutseliseks rist-

sõnade koostajaks. Tema looming ilmus peamiselt “Guardianis”, mis avaldas nii tema esimese (1958) kui 

viimase ristsõna (2013). Panuse eest ristsõnade koostamisse pälvis ta 2005 Briti Impeeriumi ordeni. Mis oli 

John Galbraith Grahami kunstnikunimi? 

 

  39. Kuidas nimetatakse riietust, mis katab kogu keha, sealhulgas nägu? Kui esimene täht 

asendada h-ga, saame jaapanikeelse sõna erootilise koomiksi kohta. Õige sõna annab 2 punkti, aga mainitud h-

ga algav sõna 1 punkti. 
 

40. Setu mereks võib küll pidada Pihkva järve, aga päriselt Setu merd olemas ei ole. Seto meri ei ole samuti 

õige meri, aga ta on vähemalt olemas. Tema keskmine sügavus on 35 meetrit, suurim 105 meetrit. Ta on 

ookeaniga ühenduses Bungo, Kii ja väiksemate väinade kaudu. Meres on palju saari. Seetõttu on kogu Seto 

meri ühe riigi territoriaalvetes. Millisele riigile Seto meri kuulub? 
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41.  Kõige lühem sõda olevat kestnud vaid 38 minutit ja toimus ta Suurbritannia ja ühe teise riigi vahel 

27.augustil 1896. Nimelt otsustas selle riigi (tol ajal Briti protektoraat)  valitseja lõpetada koostöö inglastega 

ning läheneda hoopis Saksamaale, mis inglastele muidugi ei meeldinud. Valitsejal oli kasutada 2800 sõjameest 

ja üks laev ühe kahuriga. 38 minutiga sai 570 kohalikku sõdurit surma ja alistuti. Mis riik brittidega sõdis? 

Sellenimelist riiki tänastel kaartidel enam ei leia, kuid 2005-st on seal omaette parlament, lipp ja ka president. 

Päris omaette oldi detsembrist 1963 kuni aprillini 1964 

 42.   43. 
 

42. Pildil on Boeing 377 PG, mis arendati välja eelkäijast Boeing 377 Stratocruiser`ist, seda selleks et suure-

maid kaubakoormaid vedada. Lennuk on saanud omale välimuse ja nime ühe Lõuna-Ameerika elaniku järgi. 

Kelle? Muuseas, omasuguste hulgast jõudis see elusolend esimesena ka kosmosesse. 
 

43. Milleks kasutati sellist kahekordset klaasnõu? Tänapäeval kasutatakse (kui kasutatakse?) selleks märksa 

lihtsamaid ja tõhusamaid vahendeid.               44. Mis ansambel?                                                                      

  44.    45. 46. 
 

45. Seda tütarlast (neiu punases mantlis) võisid miljonid televaatajad näha Sotši olümpiamängude avatseremoo-

nial president Putini kõrval. Putiniga siiski Irina Skvortsoval romantilised suhted puuduvad (või kes teab?). Ta 

oli hoopis lootustandev sportlane, kes on tänaseks üleelanud üle 50 operatsiooni. Kui sportimist alustas ta 

kergejõustik-lasena, siis olümpialootu-seks tõusis ühel teisel alal. Selle alaga seostub ka tema vigastus, mis 

tõmbas kriipsu ta olümpiaunistustele. Mis ala? 
 

46. Indoneesia vapil on kujutatud mütoloogilist lindu Garuda`t. Miks on aga sellel kotka-sarnasel linnul just 17 

tiivasulge, 8 sabasulge ja 45 kaelasulge? 
 

47. Kuidas nimetatakse psühholoogias nähtust, et õnnelikult koos elavad inimesed kujundavad teineteise ise-

loomu ja need inimesed muutuvad iseloomult järjest sarnasemaks omaenese ideaalile? See fenomen on nimeta-

tud 1475–1564 elanud inimese järgi. 
 

48. HELIND (kes laulab) 

 
 

http://aviacion.tv/wp-content/uploads/2009/03/boeing-b-377pg.jpg
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/National_emblem_of_Indonesia_Garuda_Pancasila.svg
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49. Richard Nixon olevat niivõrd imetlenud Iisraeli kunagise kaitseministri Moshe Dayani (Kitaigorodsky) või-

mekust, et tegi naljatledes juudiriigi tollasele peaministrile Golda Meir`ile ettepaneku vahetada Dayan kolme 

ameerika kindrali vastu. Ega ka Meir polnud suu peale kukkunud ja ta vastas, et nõustub. Milliseid kolme 

„kindralit“, kelle „sünni-aastateks“ oli 1878, 1908 ja 1952 aga Golda Meir Dayani vastu ameeriklastelt küsis? 
 

50. USA-s on levinud väljend “Ponzi skeem”. Carlo Ponzi polnud küll esimene, kes seda kasutas, kuid ta tegi 

selle üle maailma kuulsaks. Ponzi äriidee oli lihtne. Esimene Maailmasõda oli andnud Itaalia liirile kohutava 

hoobi, mistõttu lihtkirja saatmine oli Itaalias valuutakurssi arvestades 4 korda odavam kui USA-s. Ponzi palkas 

töötajaid, kes Itaalias ostsid hulgi kokku kirja saatmise õigusi, sõitsid USA-sse ja tegid need 4 korda ostuhin-

nast kallimalt rahaks. Ehkki Ponzi ajas kokku miljoneid ja võis rahas püherdada, ei suutnud ta rikkaks jääda ja 

suri 1940-ndatel Brasiilias ainsagi pennita taskus. Eestis väljendit “Ponzi skeem” ei kasutata. Kuidas öeldakse 

selle asemel eesti keeles? Palun kirjutage see termin, kuigi ümberjutustamise eest võib ka veel punkti saada. 
 

51. Libeeria pealinnaks on Monrovia, USA 5. presidendi (1817-1825) James Monroe auks. Millises riigis on 

aga suuruselt 3.-s departemang (72 907 km2)- Presidente Hayes ja ka selle pealinn Villa Hayes nime saanud 

USA 19. pesidendi (1877-1881) Rutherford Birchard Hayesi järgi ? 
 

52. Kes on see kena taliolümplane pildil?                                         53. HELIND (filmimuusika autor) 
 

 52.            54. 

 

54. Mis nime kannab see Biskaia lahes asuv kindlus? Ka üks populaarne telemäng kannab seda nime.  
 

55. 1991 augustis nimetati ümber 45 toonase Eesti merelaevanduse alust. Teiste hulgas anti 11 laevale Harju-

maa geograafiliste objektide nimed. Millise uue nime sai kunagine „Aleksandra Artjuhhina“? 
 

56. Kes on luuletuse „Malemaja star“ autor?   
                                                                                Keskaegses keldris hämar saal, kus istub Ehlvest Jaan, 
                                                                                        Peakohal iidne võlvikaar. Siis ilmub baaridaam 

                                                                                        Ja pikkamööda täitub baar, see Malemaja baar, 

                                                                                        Ja leti juurde astub, see Malemaja star.                            

    Käib Malemajas pingeline töö, on meister hoos. 

    Seal midagi ei selgu üleöö ja pead on koos. 

    On malemeistril kaamlinahast vöö, sees kõva doos. 

    Ta Karpovitki malemängus lööb ja kogu moos. 

                                                                                        Jälle ees tal pingeline matš, on asi ``2''. 

                                                                                        Vastane on suur ja paks, ka Ehlvest pole laps. 

                                                                                        Enne mängu võetud naps teeb tuju rõõmsamaks. 

                                                                                        Otsaette laks ja võit on käes tal nagu naks. 

    Siin malemeister viidab oma võidujärgset ööd 

    Ja baaridaamil läbi öö on baaris palju tööd 

    Ja malemeister kiidab oma kaamlinahast vööd. 

    Ta hääl siis kajab läbi öö, siis kajab läbi öö.. 
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57. Kroonik Saxo Grammaticuse põhiteos käsitleb 16-s raamatus enda riigi ajalugu aastani 1185. Muuhulgas on 

esimest kord mainitud meest, kes uuesti jõudis raamatusse aastal 1601. Eesti keeles saab temast ja ta tegudest 

lugeda aastast 1910. Kes? 
 

58. Kui kirjanik kolib Kollasesse majja, leiab ta eest kaks musta kassi. Õieti vastu kirjaniku tahtmist saavad 

neist tema elu ja üldse inimelu lõbusad peeglid. Nende loo jutustamine viib aina uute lugude juurde, mis 

põimuvad ja moodustavadki lõpuks ..... mustri. Seal on oma koht nii kassidel kui nende peremehel, aga ka 

väikesel poisil Joosepil, vana mõisa ammukadunud rahval ning selle uutel asukatel. Kõik nad (vähemalt 

inimesed, kui ka mitte kassid) on otsinud ja otsivad oma õnne valemit. Millise tunamullu ilmunud romaani 

tutvustust loete ja kes on autor? 
 

59. Kelle on pühendatud see mälestusmärk? Autoriteks Juhan Kangilaski ja Maria Freimann  

 

  59.                      60. 
 

60. See Evelyn Morgani(1855-1919) maal on antiikteemal. Kes on need koidujumalanna Eose pojad (see ka 

maali pealkirjaks; üks on ärkvel, teine magab), omavahel poolvennad? Ühe isa on Cephalus ja teisel tähejumal 

Astraios.  
 

 61. Teid tervitab meie kandi „papagoi“, sest linnuhuvilised on just niimoodi ristinud 

seda kirevavärvilist lindu. Mis nimi tal aga tegelikult on? 
 

62. Mida tegi Winston Churchill 30.novembril 1874 Blenheimi lossi daamide garderoobis? 
 

63. Nimetage ühendav sõna: teatrilaval riidest, papist või vineerist õhuke sein, trombooni U-kujuline liigutatav 

toru, mehhanismi lüli, mis moodustab koos tema soones liikuva liuguriga (kiviga) paar.            
 

64. Kes ei tea ja ei tea, et ta ei tea – on rumal kui mitte öelda loll; kes ei tea ja teab, et ta ei tea – on laps; kes 

teab ja teab, et ta teab – on tark. Aga mida teeb pärsia iidse rahvatarkuse järgi see, kes teab ja ei tea, et ta teab? 

Muuseas Mendel ja Mendelejev ka ei teadnud, et nad teavad aga nüüd loetakse ühte geneetika isaks ja teine lõi 

keemiliste elementide perioodilisusesüsteemi. 
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                                                                             In Memoriam                             
1. Harku ja Saue vallaga 

2. Laitse raadiojaam Kernu vallas   

3. Hermann Regastik  

4. jalgrattaorienteerumine; maailmakarikavõistlustel sai 159 osaleja seas 12.koha  

5. Keila Pank 

6. Leivajõgi  

7. (Pauluse luteri) kirik 

8. Sillamäe (sadamasse);  

9. Norra 

10. Hou Yifan (Hiina); naiste male maailmameister 

11. Poltaava lahingu auks 

12. maasik-metskaktus; Hylocereus undatus  

13. Tuhkatriinu (teos valmis 1967)   

14. Klaus Voorman 

15. kuulsite Hollandi hümni  

16. Samuel Groth (Austraalia)                                                                                                                                                                                                                      

17. Pastor Maldonado (Venetsueela); Lotuse tiimis 

18. Gucci; asutati 1921 Firenzes Guccio Gucci poolt 

19. tema enese rakud; esimene patsient Eestis, kelle põlengus viga saanud käe taastamiseks istutati tema enda  

      rasvkoest võetud ja imemasina abil välja sõelutud tüvirakke 

20. Julie Gayet,  

21. ramenburger 

22. akuhappe 

23. Orkney saarestikus Šotimaa põhjatipus 

24. vesiklosett ehk WC;  

25. Los Angeles  

26. Budism  

27. Kesk-Aafrika Vabariik; 1976-79 oli Kesk-Aafrika Keiserriik eesotsas keiser Bokassa I-ga 

28. Jaak Lipso 

29. soomeugrilaste lipp, mis on kujundatud Soome, Ungari, Eesti ja Udmurtia lipuvärvide põhjal ja kasutades  

      soome-ugri kultuurides levinud motiivi: Muhu mända ehk kaheksakanda ning skandinaavia risti, mis on  

      peale soome ka vepsa, lüüdi-karjala, ingeri ja seto lipul 

30. limatünnik (Sarcosoma globosum)  

31. Ain Pinnonen  

32. Sikkim                                             

33. butaan 

34. porutšik Rževski.  Hussar Ballad 

35. Marilyn, Munro 

36. vikipeedia maskott Wikipe-tan. 

37. venekeelne sõim (kokku on pandud levinud sõimusõna mõlemad tähed).  

38. Araucaria; pildil on araukaaria   

39. zentai 2 punkti, hentai 1 punkt 

40. Jaapan   

41. Sansibar; sultan Khalid bin Barghash, kes sai valitseda 25.08.1896 – 27.08.1896 

42. PG on Pregnant Guppy ehk „rase gupi“; gupi- ehk miljonikala (Poecilia reticulata)  

43. putukate (eelkõige kärbeste) püüdmise nõu       

44. ZZ Top 

45. bobisõit;   

46. need numbrid viitavad Indoneesia iseseisvumise kuupäevale ehk 17.08.1945  

47. Michelangelo 

48. laulis Allan Roosileht  

49. General Electric (asutatud 1878), General Motors (asutatud 1908) ja sõja- ning kosmosetehnikaga tegelev  

      General Dynamics (asutatud 1952);  

50. püramiidskeem 

51. Paraguai  

52. Johanna Talihärm 

53. muusika autor Vladimir Daškevitš (Sherlock Holmes ja doktor Watson) 



54. Fort Boyard 

55. „Keila“ 

56. Tõnu Trubetsky 

57. Taani prints Hamlet 

58. Tõnu Õnnepalu ja “Mandala” 

59. Johan ja Maria Laidoneri mälestusmärk; avati 12.02.2014 Viimsis 

60. Phosphorus ja Hesperus 

61. jäälind 

62. väidetavalt ta sündis sel hetkel just seal 

63. kuliss 

64. magab 
Küsimused: Toivo Lodjak, Alvar Niglas, Taivo Rist, Tenno Sivadi, Allar Viivik 


