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1 Kuna esialgu oli planeeritud tänane mäng 
ühildada pildikilva Eesti meistrivõistlustega, siis 
esitame alguseks tavapärase pildiküsimuse: kes 
on pildil? 
 

  

2 Teadaolevalt maailma vanim dokumenteeritud suguvõsa on tänapäevaks isa-poja liinis välja jõudnud 83. 
sugupõlveni. Kes oli sellele suguvõsale alusepanija? Tema registreeritud järglasi on umbes 2 miljonit, kuid 
tegelikult võib neid olla isegi umbes 3 miljonit. 

  

3 Alates 2013 juunist on esimese naisena sellel ametipostil 
meditsiiniharidusega Sibel Siber. Milline ametipost? 
 
 

  

4 See bridzilegend ja –teoreetik (1903-1979) aitas USA-l võita Bermuda Karikat kolmel korral. Möödunud sajandu 
viiekümnendatel kuni seitsmekümnendatel maailma parimaks nimetatud Itaalia Sinise Meeskonna liikmed on 
tema kohta tunnustavalt öelnud: „Kui USA-l oleks olnud võistkonnas veel üks ...., siis me poleks neid kunagi 
võitnud.“ Kellest on jutt, kelle süsteemi näiteks on avapakkumine 1risti, mis näitab väga tugevat kätt ja reeglina 17 
ja rohkem punkti? 

  

5 See supermodell, näitleja ja filantroop, kellel on isa poolt ka ersa verd, on 
sündinud 1982. aastal Nižni Novgorodi töölislinnaosas. Aastal 2012 oli ta 
maailma kolme enam teeniva modelli hulgas ning elab praegu Pariisis. Ta on 
muuhulgas ka Sotši OM-i esindusnägu („saadik“). Kes? 
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6 See pooltoode kujutab endast keerulist 
kolloidsüsteemi, milles valgud sisalduvad 
geelina, tärklis ja rasv suspensioonina, suhkrud 
ja mineraalained lahusena. Lisatavas 
pulbrilises aines olevate ensüümide toimel 
tärklis hüdrolüüsub; moodustunud suhkruist 
tekivad alkoholid ja süsinikdioksiid ning 
piimhape. Millisest pooltootest on jutt? 

  

   

7 778. aastal võttis Karl Suur ette esimese 
sõjakäigu Hispaaniasse. Tagasiteel üle 
Püreneede, kui läbiti pikaks veninud kolonnis 
kitsast mäekuru, ründasid Karl Suure vägesid 
selja tagant baskid. Tapetute hulgas oli ka krahv 
nimega Roland. Seda varitsuslahingut on 
kirjeldatud eeposes „Rolandi laul“. Selles teoses 
on aga baskidest saanud moslemid ja Rolandist 
Karl Suure vennapoeg. Mis nime see lahing 
kannab? 

 

  

8 Nagu vastilmunud „Väikesest Eesti mälumängu biograafilisest leksikonist“ selgub, alustas Aare Sirel oma 
mälumänguri karjääri 1974. aastal (ilmselt seoses tööleasumisega). Milline ettevõte oli Aare Sireli esimene 
tööandja? Selle ettevõtte võistkonnas saavutas ta ka esimese Eesti meistrivõistluste medali (pronks, 1977). 

  

9 Need Austraalias ja Uus-Gineal elava maod (ranniku... ja 
sisemaa...) on ühed mürgisemad kogu maailmas. Nad on 
saanud oma nime wik-mungkani keelest. Millised maod? 
Kuna sama nimetus, mis tuleneb hiina keelest, tähendab 
edukat ärimeest, siis on selle nimega ka mitmeid aasia 
restorane. Tallinnas asunud kiirtoidukoht on paraku oma 
uksed nüüdseks sulgenud. 

  

10 Ta oli esimene Rooma kirjanik, kes kirjutas filosoofilisi teoseid värsivormis. Et oma 
ideed arusaadavaks teha, mõtles ta välja mitmeid uudissõnu ja sel moel andis 
olulise panuse ladina keele arengusse. Tema peateos, filosoofiline poeem „Asjade 
loomusest“ kirjeldab universumit ja kõike selles leiduvat. Poeemi põhiväide on see, 
et universum koosneb tibatillukestest mateeriaosakestest ehk aatomitest. Ühtlasi 
väitis ta, et inimesel pole hinge ja et surmajärgset elu pole olemas. Kes oli see 2000 
aastat tagasi elanud tänapäevase mõõtemaailmaga filosoof ja luuletaja? 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Mort_de_Roland.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Coastal-Taipan.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/FierceSnakeOlive.jpg
http://media.npr.org/assets/img/2011/09/16/51246738_wide-9afc6ce9220afe9385c7cc157f164d5b47beb39a.jpg?s=6
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11 See mäekuru lõikab läbi Hindukši mäeaheliku ning on tähtsaim ligipääs Afganistani ja Pakistani vahel. Kuru 
on 53 km pikk ja 15-130 m lai. Kuru kaudu kulgeb Peshawari-Kabuli maante. Mis mäekuru? Kuru nimetus on 
sarnane ühele tehnikamaailmas kasutatavale terminile, mida kasutatakse sageli ka eesliitena. 

 

  

12 See strateegiline mõttemäng on loodud Rob 
Nelsoni poolt 1991. aastal. Mängu võitmiseks 
on vaja saada 5 nuppu ritta. Alates 2000. 
aastast toimuvad selles mängus ka 
maailmameistrivõistlused. Aastail 2011 ja 
2012 on maailmameistriks tulnud üks 
eestlane. Milline mäng? Eestlasest 
maailmameistri nime eest saab 1 punkti. 

  

13 Ottomani impeeriumi admirali Ahmed Muhiddin Piri poolt 1513. aastal koostatud maakaardil arvatakse 
kujutatud objekti, mis ametlikult avastati alles 1820. Millest on jutt? 

  

14 Plasmoodium on parasiitsete protistide perekond. See mikroskoopiline 
parasiit on tõenäoliselt mõrvanud rohkem inimesi kui mis tahes teine 
elusolend.Millist haigust tekitab plasmoodium? 
 

  

15 Küsime portugali näitekirjanikku ja poeeti (eluaastad 1465-1536). Ta kirjutas oma teoseid nii portugali kui ka 
hispaania keeles (viimase tõttu peetakse teda ka koos Juan del Encinaga hispaania draamakirjandusele 
alusepanijaks). Tema nime kannab Barcelose linna jalgpalliklubi, mis jõudis esimest korda Portugali 
kõrgliigasse 1990. Parimaks hooajaks jäi klubil 1999/2000 hooaeg, mis lõpetati viiendana.  
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Malaria.jpg
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16 Nimetage keraamikatehnika, kus põletatud savinõudele maalitakse pilt või 
muster, seejärel kantakse nõule valge või hallikas tinaglasuur ja põletatakse 
uuesti. Tehnika nimi pärineb ühe saare kunagiselt itaaliapäraselt nimelt. 
Just selle saare kaudu jõudsid selles tehnikas tooted Euroopasse.  

  

17 Seda prantslast (1794-1859) peetakse esimeseks teadusfilosoofiks tänapäeva 
mõistes. Ta pani aluse sotsioloogiale ning teadusel põhinevale positivistlikule 
filosoofiakoolkonnale. Ta lõi ka uue, ilmaliku humanismi usundi (Religion de 
l'Humanité), mille järgijad ehitasid templeid Prantsusmaale ja Brasiiliasse. 
Brasiilia lipukiri “Kord ja progress” on inspireeritud tema positivistlikust motost. 
Ta leiutas sõna “altruism” ning pakkus välja ka positivistliku kalendri, kus kuud 
oleksid nimetatud inimkonna suurkujude järgi. Kellest on jutt? 
 

  

18 Rockefelleri äriimpeeriumi üks otsene järglane eksisteerib oma tänasel kujul aastast 1984, 
kasutatav kaubamärk on tuntud juba 1930test, mil seda kasutati tanklates. Ettevõtte 
peakorter asub Californias San Ramonis, CEO on praegu John Watson. Ettevõte 
moodustus 1984 Standard Oil of California (SOCAL) ja Gulf Oili ühinemisel, töötajaid on ca 
62 tuhat ja tegutsetakse 180 riigis. Muuhulgas avastas SOCAL 1948 maailma suurima, 
Ghawari naftavälja Saudi Araabias ning oli saudide peamise naftatootja ARAMCO 
pikaaegne põhiomanik. 2013. aastal oli ettevõte turuväärtuselt maailma 11. (Fortune’i 
hinnangul). Mis ettevõte (näete ka logo osa)? 

  

19 Sarnaselt Bermuda kolmnurgale on ka Vaikses ookeanis anomaalsete või selgitamata nähtuste poolest 
kurikuulus kolmnurk.  Piirkond ümbritseb Tokyost ca 100 km lõuna pool asuvat Miyake saart. Kuidas 
nimetatakse seda piirkonda? 

  

20 Alljärgnevatel fotodel on kaks samanimelist isikut 
(ees- ja perekonnanimi kattuvad). Vasakpoolse naise 
(sünd. 1980) seni suurimad saavutused on järgmised 
(tõlkimata kujul) : 

- 2007 Adultcon – Best actress for an oral 
performance on a man – Stormy Driven] 

- 2008 AVN Award– Most Outrageous Sex Scene – 
Ass Blasting Felching Anal Whores 
Parempoolne daam (sünd. 1966) on avaldanud 
protesti, et tema nime kasutatakse pornotööstuses, 
kuid vastuseks on selgitatud, et tegu on 
kodanikunimega ning pole põhjust selle 
vahetamiseks. Tõsi küll, segaduste vältimiseks on 

tihtipeale vasakpoolse näitlejanna nimele sulgudesse lisatud “porn star”. Milline nimi?  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Portrait_of_Auguste_Comte_by_Louis_Jules_Etex.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Cindy_Crawford_(porn_star)_adjusted.jpg
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21 Teadlased on kirjeldanud mitmeid musti stsenaariume, mis võivad meie tsivilisatsioonile lõpu teha 
(ökokatastroof, kokkupõrge suure taevakehaga, kolmas maailmasõda jne). Ühe stsenaariumi puhul edestavad 
teaduslikud ja tehnilised edusammud sotsiaalset kontrolli. Nii suureneb võmalus, et inimkond hävib omaenda 
leiutiste läbi. See maailmalõpustsenaarium kannab nime *** efekt. Millist nime see efekt kannab? 

  

22 See kerge puuvillane, tavaliselt ruuduline 
kangas on oma nime saanud ühe linna järgi. 
Kuigi linn on vahepeal ümber nimetatud, 
kannab riie ikka endist nime. Mis on selle 
kanga nimi? 

  

23 Selles Tallinnas asuvas tehases ehitati 
aastatel 1913-17 muuhulgas 5 miiniristlejat, 
4 jäälõhkujat, 12 praami ja 9 suurtükipaati. 
1917 evakueeriti enamik seadmeid 
Novorossiiskisse. Selle tehase hooneid 
hakkasid hiljem kasutama teiste seas 
kummivabrik „Põhjala“ ja Lorupi 
klaasivabrik. Mis nime see tehase kandis? 
Fotol on tehase haldushoone (Marati 4).  

  

24 Küsime ühte eraldatuimat maismaapunkti Maal – see ca 6700 
ruutkilomeetrine saar asub Austraaliast ca 4000, Lõuna-Aafrikast ca 
3800 ja Antarktikast ca 2000 km kaugusel, India ookeanis ca 49° 
lõunalaiusel. Saarestiku avastas 1772 bretooni päritolu kontradmiral, 
kelle nime saar ka täna kannab. Saar on üks vanemaid maismaapunkte, 
mis tekkis ca 40 miljoni aasta eest vulkaanide tegevuse tulemusel, ca 
85% saare pindalast katavad basaltkaljud.Saare kõrgeim tipp on 1850 m 
kõrgune Mont Ross. Kui välja jätta Prantsusmaa uurimisjaam Port-aux-
Français, kus aastaringselt asub 70 kuni 100 inimest, on saar 
asustamata. Näete ka saare satelliidifotot. Mis saar? 
 

  

25 See Iraanis ja mitmel pool Kesk-Aasias, Kaukaasias, ka Hiinas ning Balkanil laialt tähistatav püha on alguse 
saanud zoroastristide uue aasta pidustustest. Tõlkes tähendabki küsitav „Uut päeva“. 2013 saabus „Uus päev“ 
20.märtsil. Kuidas nimetatakse seda püha? 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Tallinn,_Bekkeri_laevatehase_haldushoone,_1912-1914_(1).jpg
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26 1984-1992 vermiti Suurbritannias igal aastal üks ühenaelane, Šotimaa auks karuohaka ja Põhja-Iirimaa auks lina 
motiiviga. Mis taimed on  Walesi ja Inglismaa auks välja antud müntidel? 

  

27 Millisest linnast on pärit korvpalliklubi Pieno Zvaigzdes? Nad võitsid Leedu esiliiga 
(NKL) aastal 2011 ja on seejärel olnud kõrgliigas (LKL). Küsitavas linnas 1557. aastal 
sõlmitud leping Vana-Liivimaa ordu ning Leedu-Poola vahel oli Ivan IV-le ajendiks 
Liivi sõja alustamiseks.  

  

28  Ausammas vihmavarjuga asub Peterburis. Sellel kujutatud mees koera ja fotokaameraga on olnud seotud nii 
Peterburi linna kui praeguse Torgu vallamajaga. Kes? 

  

29 Ülemine on Iirimaa lipp.  
Aga alumine?  
 

  

30 Kuuldav ansambel loodi 1969 Philadelphias, oma žanri nimetavad nad kui rock and soul. Mis ansambel? 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:BC_Pieno_%C5%BDvaig%C5%BEd%C4%97s.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Flag_of_Ireland.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Flag_of_C%C3%B4te_d'Ivoire.svg
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31 Ta on mütoloogiline olend, kes oli saadetud taevaste 
jõudude poolt ning kelle seljas sõitis prohvet Muhamed. 
Tema nimi tähendab tõlkes „välku“. Tema nime kannab ka 
üks Liibüa lennufirma. Kes? 
 
 

  

32 Mehhiko kõige kauem võimul olnud president (auastmelt kindral) elas 1830 kuni 1915 (suri Pariisis eksiilis). Ta 
võimuperiood kestis üle 30 aasta ning ajastut iseloomustatakse seguna majandusedust ja autokraatsest 
võimust.  1911 kukutati ta Francesco Madero poolt. Kes? 

  

33 Selle raamatu tutvustus algab järgmiselt. „Kui me kohtume raamatu 
peategelase Susie Salmoniga, on ta juba taevas. Vaadates alla sellest 
kummalisest uuest paigast, jutustab ta meile neljateistaastase 
tüdruku värske ja energilise häälega loo, mis on ühtaegu painav ja 
lootusrikas. Oma surmale järgnenud nädalatel jälgib Susie elu 
jätkumist ilma temata: kuidas tema koolikaaslased levitavad 
kuulujutte tema kadumisest; kuidas ta pere hellitab lootust ta elusalt 
leida ja kuidas ta mõrtsukas püüab jälgi peita“. 2003. aastal oli see 
üks USA ja Suurbritannia enimmüüdavamaid raamatuid, 2010. aastal 
ilmus raamat ka eesti keeles. Selle põhjal on Peter Jackson 2009. 
aastal lavastanud ka samanimelise filmi. Kes on selle raamatu autor, 

6. septembril 50-aastaseks saanud kirjanik ja mis on raamatu pealkiri? 

  

34 2012. a. Londoni OM-il selgitati individuaalaladel välja 224 võitjat. Vähemalt 28 neist olid riigita rahvaste 
esindajad, aga tõenäoliselt isegi rohkem, sest näiteks Hiina sportlaste puhul on rahvust väga raske teada 
saada. Edukamate seas olid avaarid, dungaanid, mazandaraanid, jaavalased jne. Milline oli aga kõige edukam 
riigita rahvas – võites kolm kuldmedalit? Selle ligi 35-miljonilise rahva nimi tähendab tõlkes „jõuline“ ning 
nad on ka Esindamata Rahvaste Organisatsiooni liikmed. 

  

35 Millise animafilmi kangelased need on? Filmil on 
ilmunud praeguseks 3 osa. 
 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Al-Buraf_Hafifa.jpg
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36 Sesotho keeles on selle linna nimi Mangaung. Mis on aga meile rohkem tuntud selle LAV linna nimi – kus elab ligi 
1,3 miljonit inimest, mis on Free State’i provintsi keskus ning mis on LAV riigikohtu asukohaks? 

  

37 Mis keeles on kirjutatud see Wikipedia artikkel? See keel on artiklite arvult Wikipedias 42. kohal (üle 119 000 
artikliga), vahetult eesti keele ees (üle 115 000 artikli). 

Mõisaküla (Viljandi) 
Se Vükiped: sikloped libik 

Bunön lü: nafam, suk  

Mõisaküla binon zif in grafän: Viljandi, in Lestiyän. Mõisaküla topon videtü 58°5’ N e lunetü 25°10’ L. 

Sürfat ela Mõisaküla binon mö 2,3 km². 

Mõisaküla labon belödanis 1 033 (2001). 

  

38 See näitlejanna (1942-67) jõudis oma lühikeseks jäänud elust hoolimata osaleda 
enam kui 15 filmis ajavahemikul 1960-67. Ka tema isa ja õde on tuntud näitlejad. 
Filmograafiast vääriks mainimist nt „Mees Riost“, „Tšingis-Khaan“, „Cul-de-Sac“ jne. 
Hukkus 25-aastaselt Nizza lähedal autoõnnetuses. Kes? (õe nime eest saab 1 p.) 

  

39 Küsitavas Itaalia asulas toimus 1976. aasta juulis tõsine kemikaalileke (muuhulgas lekkis ettevõtte ICMESA 
mahutist ümbritsevasse keskkonda üle 1 kg 2,3,7,8-tetraklorodibensodioksiini). Intsidendi toimumiskoha järgi on 
saanud oma nime Euroopa Liidu tööstusohutuse ohtlike ainete käitlemisega seotud õnnetuste vältimise direktiiv 
(täna kehtiv redaktsioon 2003/105/EL). Mis kohanimi? 

   

40 See graafik, Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna joonistamisstuudio juhataja, 
on sündinud 6. oktoobril 1963 ning on kujundanud ka mitmeid postmarke. Kes? 
Vihjeks niipalju, et nime sarnasusele vaatamata ei ole tema sugulusest selle 1836. 
aasta litograafial kujutatud mehega teada. 

 

 

   

http://vo.wikipedia.org/wiki/M%C3%B5isak%C3%BCla_(Viljandi)#mw-navigation
http://vo.wikipedia.org/wiki/M%C3%B5isak%C3%BCla_(Viljandi)#p-search
http://vo.wikipedia.org/w/index.php?title=Viljandi_(graf%C3%A4n)&action=edit&redlink=1
http://vo.wikipedia.org/wiki/Lestiy%C3%A4n
http://vo.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://sunaaj.planet.ee/margid/?action=page&page=editBlock&id=26&lang=et
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Marx1.jpg
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41 Millises linnas asub 
mitmeotstarbeline staadion 
Veltins Arena? 
 

   

42 Küsime alates aastast 1992 kuni tänaseni RTL-i telekanalil jooksva igapäevaseebika pealkirja. Tiitlilugu 
kannab pealkirja Mitten ins Herz, sarjast on tuule tiibadesse saanud nii mõnigi Saksa viimaste 
aastakümnete (pop)staarike. Osi on tänaseks üllitatud üle 5300. Mis seriaal? 

  

43 Fritillaria on sibultaimede perekond liilialiste sugukonnast, mda leidub looduses 
ligi 100 erinevat liiki, mis peamiselt kasvavad põhjapoolkeral. Selle dekoratiivse 
taime kõrgus küündib 15 - 100 cm. Eesti aedades on enam levinud harilik ...(F. 
imperialis), mida kutsutakse ka keisrikrooniks. Millised lilled? Vihjeks on kahe 
erineva põlvkonna laulja fotod : üks neist saavutas I koha Berliinis ülemaailmsel 
noorsoo- ja üliõpilasfestivalil (1951), teine on praegune Vanemuise ooperisolist. 

 

  

44 Oma sõnul on ta kirjutamisega tegelenud seitsmendast eluaastast alates, kuid praeguseks, kui ta on juba 87-
aastane,  on avaldatud ainult üks tema teos. Selle romaani põhjal on valminud samanimeline film, milles mängis 
peaosa Gregory Peck. Sama nime kandis ka Urmas Lennuki lavastus, mis esietendus Tartu Sadamateatris 2012. a. 
veebruaris. Kes on see väheviljakas kirjanik? (teose eest 1 p.) 

  

45 Nimetage linn Kasahstanis Pavlodari oblastis. Asutatud 1898, elanikke täna ca 140 tuhat. Stalini ajal asusid linna 
läheduses sunnitöölaagrid (k.a. kurikuulus Kengiri laager), kus teiste seas viibis ka Aleksandr Solženitsõn. 
Tänapäeval on linnaga seotud kaks energeetikaala maailmarekordit: maailma kõrgeim (419,7 m) korsten ning 
linnast Koktšetausse viiva kõrgepingeliini projektpinge on 1150 kV.  

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/2010-06-03_Arena_AufSchalke_01.jpg


XVI Aare Sireli memoriaal 

Jüri, 19. oktoober 2013 

46 See ettevõte on nime saanud Pennsylvania osariigi linna järgi, kus 
Abe Zimmermann 1895 asutas põllutöömasinate töökoja. Küsitava 
nime all toodetakse täna traktoreid (mis enamasti sinist värvi), 
kombaine ja ehitusmasinaid, grupi emafirma on täna Fiat 
Industrial. Küsitava kaubamärgiga sama haldusfirma alla kuuluvad 

täna või on alla neelatud veel sellised tootjad kui Case (põllutehnika, ehitustehnika), Kobelco (ekskavaatorid), 
Steyr (traktorid), O&K (ekskavaatorid), Fiatagri (traktorid), Allis-Chalmers (ehitustehnika)). Mis ettevõte? 

  

47 Sama ees- ja perekonnanimi ning kodumaa ühendavad kahte sportlast: esimene oli ja jääb ainsaks 
jalgpalluriks, kes on skoorinud nii Meistrite Liiga, UEFA karika kui ka Karikavõitjate karikasarja finaalis. 1977 
valiti ta Kevin Keegani ja Michel Platini ees Euroopa Aasta Jalgpalluriks (seda esimese ning seni ainsa oma 
kodumaa mängijana), oma sünnimaad esindas ta ka 1984 EM-il ja 1986 MM-il. Tema nimekaimu (1978-2013) 
suurim kuulsus tuli kahjuks kurvemal kombel: selleaastasel Le Mansi 24 tunni sõidul teenis ta küll Aston 
Martini roolis GTE-Am klassi parima stardikoha, kuid võistlusel lendas Tertre Rouge’i kurvis rajapiirdesse. 
Küsitav suri hiljem haiglas, olles 27 aasta järel esimene Le Mansi võistlussõidul hukkunu. Tema suurimateks 
saavutusteks jäid: 1999 Taani vormel-Fordi tiitel, 2007 Austraalia GT-meistrivõistlusete esikoht ning 2011. A. 
Bathursti 1000 km sõidu kolmas koht. Mis ees- ja perekonnanimi? 

  

48 

 
Selle maali on kunstnik teinud 1940. aastal oma kodulinnast. Nimetage linn ja kunstnik. 

  

49 Endine Reeperbahni punaste laternate rajooni elektrik Manfred Weissleider avas küsitava klubi 13. aprillil 
1962 üritusega „Rock and Twist Parade“, kus avaesinejateks olid neli Liverpooli lõngust: John Lennon, Paul 
McCartney, George Harrison ja Pete Best. Weissleider, olles kindel, et klubi atraktiivsus jääbki nimele 
vastavaks, tellis esinema suuri staare. Teiste seas esinesid seal Ray Charles, Little Richard, Jerry Lee Lewis, 
Chuck Berry, Jimi Hendrix, ansamblid Cream, Yes, Black Sabbath jpt. Mis nime kandis see kuulus Hamburgi 
klubi, mis sulges uksed 31. detsembril 1969? 

  

50 
Kes esineb? Võimalik on teenida ka 1 punkt. Tema järgi on saanud nime üks 
Jaapani manga ja anime seeria Bastard!! kangelane. Ta on esinenud koos 
Soome ansambliga Lordi ning Venemaa ansambliga Aria.  
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51 Otseselt pole orbitaallennul osalenud ühtki eestlast, lätlast ega leedulast. Kõige lähedamal sellele oli 1944 
Marijampoles sündinud leedulane, kes lõpetas 1966 Tšernigovi sõjaväelennuakadeemia ning teenis 1960. ja 
70. aastates NSV Liitu Ida-Saksamaal ja Egiptuses. 1980te alguses valiti ta NSVL kosmonaudiprogrammi ning 
1980tel sooritas Maa atmosfääris mitmeid kosmosesüstiku Buran testlende. Burani programmis oli küsitaval 
koos Igor Volki, Aleksandr Štšukini ja Anatoli Levtšenkoga ette nähtud nii komandöri- kui ka piloodirollid. 
Samuti oli ta mitme NSVL kosmoselennu reservmeeskonna liige, kuid eri põhjustel orbiidile ei jõudnud ta ei 
ühe ega teise lennuvahendiga. 1980te lõpus määrati küsitav ka NSVL kosmonautide ja katselendurite 
treeningkeskuse ülemaks. Hukkus 1990 Itaalias Salgareda lennushow’l, mil tema piloteeritud püüdurhävitaja 
Su-27 surmasõlmest välja tulles vastu maad paiskus ja purunes. Kes? 

  

52  Pildil on mees, kelle vaarisa, matemaatikaõpetaja Sengbuschi õlleteost põles 
1775. aastal maha suurem osa Tartu linnast. Kes on pildil? 

  

53 Selles linnas on NHL-i meeskond olnud kaks korda, kuid edutult: esimene kolis Calgarysse, teine Winnipegi. 
Mis linn? 

  

54 1948. aasta Oscarite jagamisel oli see esimene 
ning seni ka ainuke kord, kui isa ja poeg võitsid 
ühe filmiga Oscari. Filmiks oli „Sierra Madre 
aare“. Kes olid need isa ja poeg? 

   

55 Millisele riigile võitsid Londoni OM-i ujumisvõistlustel 
kuldmedalid Cameron van der Burgh (100 m rinnuli) ja 
Chad le Clos (200 m liblikujumine)?   
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56 2011. aasta alguses jõudis meediasse uudis, et TTÜ rektor professor Andres Keevallik on tunnustanud 
ametlikult sama aasta alguses Tallinnas asutatud naiskorporatsiooni. Tänaseks on küsitav organisatsioon 
laienenud oma tegevusega ka Tartusse. Värvid on valge, karmiinroosa ja must ning lipukiri „Teadmised on ilu“. 
Kuni praeguse hetkeni on tegemist ainsa taasiseseisvunud Eestis loodud, ilma esimese vabariigi aegse 
eelkäijata üliõpilaskorporatsiooniga. Mis organisatsioon? 

  

57 Vasakpoolsel fotol olev lauljanna pälvis 2013. aastal parima klassikalise 
sooloplaadi Grammy (plaadi Poemes eest). Ta on võitnud Grammysid ka 
aastatel 1999, 2003 ja 2010. Kes ta on? Kuulus dirigent Sir Georg Solti on 
öelnud, et ta on üks kahest parimast sopranist, keda ta oma pika elu 
jooksul näinud on. Väikese vihjena lisame veel kolme isiku fotod. 

   

 

  

58 Auhindu FiFi Awards on jagatud aastast 1973. See on kui omalaadne Oscarite 
jagamine, mille parimad kuulutatakse välja glamuursel galal. Mille eest 
jagatakse FiFi Awards´e? 
 

  

59 1952 pälvis Nobeli kirjanduspreemia pildil kujutatud katoliiklikust kodanlasperest pärit 
mees (1885-1970). Küsitava isa suri, kui poeg oli poolteiseaastane, pere viis laste 
kasvasid üles tõsiuskliku ema käe all. Esimene luulekogu oli 1909 ilmunud „Pilves käed“, 
mis pälvis kriitikutelt heakskiidu. Hiljem läks üle proosale ja esseistikale, romaanidest 
võiks mainida nt „Armastuse kõrb“ (1925), „Ussipesa“ (1932), „Variser“ (1941). 1930-
40-ndail oli ta ka aktiivne poliitikakommentaator. Ka ta poeg (1914-1996) oli tuntud 
kirjamees. Kes? 

   

60 Seda, et hääl on Ivo Linna, pole mõtet küsida. Teadaolevalt on tegemist aga ainsa looga, mida ta küsitava 
ansambliga koos on esitanud, seda aastal 1985. Mis ansambel? 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Alexander_Fleming_3.jpg
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Vastused 

 
Küsimused:  
      Indrek Salis, Jevgeni Nurmla, Mati Räli, Alar Heinaste, Tenno Sivadi, Aare Olander 
 

1 Martin Algus 31 (Al-) Buraq 

2 Kong Fuzi 32 Porfirio Diaz 

3 Põhja-Küprose Türgi Vabariigi peaminister 33 Alice Sebold, „Minu armsad luud“ 

4 Howard Schenken 34 oromod 

5 Natalia Vodianova 35 Madagaskar 

6 taigen (lisatakse jahu) 36 Bloemfontein 

7 Roncesvalles (Roncevaux, Orreaga) 37 volapük 

8 Tallinna Piimakombinaat 38 Francoise Dorleac (õde Catherine Deneuve) 

9 taipan 39 Seveso 

10 Lucretius 40 Ülle Marks 

11 Khyberi kuru (tehnikatermin: küber-) 41 Gelsenkirchen 

12 Boku, maailmameister Andres Kuusk 42 Head ajad, halvad ajad – Gute Zeiten, schlechte Zeiten 

13 Antarktika 43 püvilill (Aleksander ja Pirjo Püvi) 

14 malaaria 44 Harper Lee („Tappa laulurästast“) 

15 Gil Vicente 45 Ekibastuz 

16 majoolika 46 New Holland 

17 Auguste Comte 47 Allan Simonsen 

18 Chevron 48 Tartu (Barclay plats), Elmar Kits 

19 Draakoni kolmnurk (ka Devil’s Sea või Formosa 
kolmnurk) 

49 Star-Club 

20 Cindy Crawford 50 Udo Dirkschneider (1 p Udo eest) 

21 Frankensteini efekt 51 Rimantas-Antanas Stankevičius 

22 Madras 52 Hermann Hesse 

23 Bekkeri laevatehas 53 Atlanta 

24 Kerguelen 54 John ja Walter Huston  

25 novruz 55 Lõuna-Aafrika Vabariik 

26 porrulauk ja tamm 56 Korporatsioon Sororitas Estoniae 

27 Pasvalys 57 Renee Fleming 

28 Karl Bulla 58 aasta parimate parfüümide eest 

29 Elevandiluurannik 59 François Mauriac 

30 Hall & Oates 60 Ruja 


