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1

Millise konjakimargi pudelitel on selline kentauriga logo?

2

Milline ühise nimetuse all tuntakse Uues Testamendis kirjeldatud maailmalõpu ettekuulutajaid: Katk,
Sõda, Nälg ja Surm?

3

Ta oli frankide kuningas aastail 481 – 511 ja Frangi impeeriumi rajaja. Sageli loetakse teda
esimeseks Prantsusmaa kuningaks, kuigi reaalselt polnud tal hilisemate prantslastega kuigipalju ühist: ta
oli germaanlane ning valitses franke ja ladinakeelseid galle, kelle segunemisel alles sajandite jooksul
kujunesid prantslased. Kes?

4

Nn. „Novorossia“ idee sai alguse juba Katariina II ajal, kel tekkis mõte asustada Krimm ja Ukraina lõunaosa
teatud inimestega. Vastava ülesande sai saadik Semjon Vorontsov, kes pidas isegi mõningaid sellealaseid
läbirääkimisi. Asi jäi katki aga tänu uutele maadeavastustele. Kellega plaanis Katariina II asustada
Ukraina lõuna-alasid?

5

Me kõik teame Jakob Hurda tõdemust, mida on nimetatud ka „Eesti rahvusluse kategooriliseks
imperatiiviks“, et kui ka eestlased ei saa kunagi suureks arvult, peavad nad saama suureks vaimult – oma
hariduse ja kultuuri poolest. Hurt väljendas seda mõtet 1870.a. suvel ühel koosolekul, oma programmilises
kõnes. Kus see koosolek toimus? Vihjeks: koguneti Köstrimäele tollase kihelkonnakooliõpetaja ja köstri
Andreas Erlemanni poole.
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6

Küsitav (1794-1874) oli Liivimaalt pärit Venemaa sõjaväelane ja riigitegelane. Paistis silma pea kõigis Vene
impeeriumi poolt 19. aastasajal peetud sõdades, teenides impeeriumi ka diplomaadi ja kartograafina.
Kindralfeldmarssal. 1854-61 oli ta Soome kindralkuberner. Alates 1863. aastast, kui algas Poola ülestõus, oli
ta Poola asehaldurina üks selle mahasurumise juhte. Kes?

7

Selle omaaegse Rahvavabariigi vapil, mis oli tugevasti nõukogudest mõjutatud, oli
vasara asemel reha. Pildil on vapp aastaist 1930-1933. Milline Rahvavabariik?

8

Milline dokument seob järgnevaid isikuid: Marc Chagall, Vladimir Nabokov, Aristoteles Onassis, Anna
Pavlova, Igor Stravinski jpt.?

9

Kuulus Kuuba maletaja Jose Raul Capablanca ei töötanud kuni 1913-nda aastani kusagil ja teenis omale
elatist vaid malemänguga. Siis otsustas Kuuba valitsus, et nii ei kõlba, ja leidis talle sinekuuria ehk sellise
ameti, mis ei nõua töö tegemist, kuid on siiski tulus, määrates ta diplomaatilisse ametisse. Sellest ajast oli ta
Kuuba Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik. Aga kus?

10

Viimast korda kandideeris Rahvaliit Riigikogu valimistel aastal 2011. Kandidaate oli üleriigilises nimekirjas
88, nende seas nii rahvuslasi kui ekskommuniste. Küsime, kes oli nelja aasta eest Rahvaliidu
peaministrikandidaat? Ta kogus Ida-Virumaal 411 häält. Mais 2014 valiti ta Eesti Tantsuspordi Liidu
presidendiks.
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Rublaaja lõpuni kehtis Eestis üksikisikule kolmeastmeline tulumaks – vastavalt 16%, 24% ja 33%. Kui
tuli käibele kroon, siis lisas Rahareformikomitee oma erakorralisi õigusi kasutades üksisisiku
tulumaksule veel neljanda astme – kui teeniti üle 2000 krooni kuus, siis oli tulumaks *** %. Mitu
protsenti? Seadus tühistati 1993. a. jaanuaris.

12

Fedex on ameerika kompanii, mis teostab logistikateenuseid kogu maailmas. Ka Eestis. Firma logos on
peidus element, mis selle
autori Lindon Leader`i
mõtte järgi loob kliendile
pildi saadetise kiirest
kohaletoimetamisest.
Kirjutage vastusena see
varjatud element, seda
saate teha ühe sõnaga.

13

Teatavasti on suurimad kohvijoojad soomlased (12,5 kg inimese kohta aastas) ja taanlased (11,8).
Millises 6,8 miljoni elanikuga riigis aga tarbitakse kõige enam teed? Arvesse lähevad
kõikvõimalikud teed: nii teelehtedest, lilleõitest jne. Vähemalt sellealane statistika arvestab nii. Lisada
saab veel seda, et kui esikohal olevas riigis tarbivad selle kodanikud aastas keskmiselt 11 kg seda
toorainet, millest teed valmistatakse, siis meile teada/tuntud teejoomise kultuuriga Suurbritannias on
see näitaja 3.

14

Aastal 2004 värvati (kui kasutada Hellar Grabbi väljendit) meie praegune president T. H. Ilves EÜS-i.
Vastavalt tavadele sai ta seltsis endale nii akadeemilise isa kui akadeemilise ema. Emaks oli nüüdseks
meie hulgast lahkunud Tõnu Parming. Kes oli aga akadeemiline isa? Küsitav oli Eesti Vabariigi
esimene esindaja (asjur) 1991. aastal taastatud Eesti Vabariigi saatkonnas Londonis.

15

Vienna calling – see hüüdlause on hiljemalt pärast habemega naise Eurovisiooni võitu aktuaalne.
Sellenimelise ja kuuldava loo esitas ilmselt tuntuim Austria mainstream-muusik, kes oli ka Viinist pärit.
Hitiga Rock Me Amadeus tõusis ta ainsaks saksa emakeelega artistiks, kelle lugu olnud Billboardi
edetabelis esikohal. Küsitav hukkus 1998 Dominikaani Vabariigis autoavariis. Kes on esitaja?
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Punane papagoi on tegelikult hübriid. Inglased nimetavad seda tegelast lausa veriseks – Blood Parrot,
teistel nagu hispaanlastel või prantslastel on ta nimeks Red Parrot, itaallased kutsuvad teda aga
pappagallo`ks. Kellega on tegemist?

17

Kõige selgemaks viisiks, kuidas loomad ohtu seatakse, on piiramatu jahipidamine. Paljudel loomadel ei ole
looduslikke vaenlasi ja sellepärast ei oska nad ka inimest karta, olles niimoodi küttidele kergeks saagiks.
Veel paarsada aastat tagasi asustas Kaug-Ida saari *** - suur taimtoiduline mereloom (kasvas kuni 10 m
pikkuseks ja kaalus kuni 4 tonni), kelle maitsev liha ja oskamatus inimest karta tõi kaasa nende loomade
arutu tapmise, mille tulemusel see liik hävis. Viimane *** tapeti 1768. aastal. Kes hävitati?

18

Seda puud kasvab Eestis umbes 15 liiki, eestikeelne nimi on tulnud mari ehk tšeremissi keelest, seda sõna
soovitas Johannes Voldemar Veskile Julius Mark. Ladinakeelne nimi Abies. Mis puu?

19

Selle linnu hoiatushüüd on üksluine „gipp-gipp-gipp“ ning
mängulaul „tüll-tüll-tüll-teliia-teliia-teliia“ ja „lüüa-lüüalüüa“. III kaitsekategooria. Eestis võib kohata aprillist
oktoobrini. Emaslind on isaslinnust natuke suurem.
Lemmiktoiduks on kootvähid. Mis lind?

Seda Eestis väga sagedast seent peeti kaua
aega söögiseeneks, kuid praeguseks on
selgunud, et ta on surmavalt mürgine ning
põhjustab vereliblede kokkukleepumist.
Milline hirmus seen?

20
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Mis linna näete sellel 1946.
aasta suvisel fotol? Vasakul
on pritsimaja, paremal
kunagine Holsti kaubamaja.

22

Petrarca on seda linna nimetanud teiseks maailmaks – mundus alter. Thomas Manni kangelane Gustav von
Aschenbach ütleb, et tulla sinna maad mööda on tulemine tagauksest. Linn on tiine erootilis-poeetilisest
pärandist: Bruce Shelley, George Sand, Alfred Musset, Igor Stravinski, Aleksander Blok, Anna Ahmatova,
Boris Pasternak, Ossip Mandelshtam. Byron kirjutas seal oma «Don Juani». Milline linn?

23

Bioko saar on 2017 km2 suurune. Saare põliselanikud on
bubid, kes tänagi moodustavad 58% saare 260 000 elanikust.
Eurooplased andsid saarele kunagi nimeks Formosa Flora –
„imekaunis lill“. Saare suurimat linna nimetati algul Port
Clarence (1827-43), siis aga pikka aega Santa Isabel (18431973). See linn on ühtlasi ühe riigi pealinnaks. Nimetage
pealinn ja riik.

Näete ühe linna kolme vappi aastaist 1811,
1970 ja 1989. Viimane on käibel tänagi, seal
on kirjas ka linna asutamisaasta 1778. Enne
linna asutamist paiknes sealsamas Kalmiusi
jõe suudmes Domaha nime kandev kasakate
kindlus. Mis linn?

24

25

Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) põrus totaalselt 2013.a. KOV valimistel. Valimised võideti vaid ühes
vähem kui 500 elanikuga vallas, saades seitsmeliikmelises volikogus kolm kohta. Milline vald? See on
paik, kuhu 1939.a. kirikutüli tagajärjena ehitati vana kiriku kõrvale uus. Vallas on Eesti ainuke katusega
sild – Järuska. Rannapungerja jõel töötab hüdroelektrijaam, vallas tegutseb ka Maria Minhofi asutatud
lastekodu.
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Miks on osa kuulsatest punastest Londoni telefoniputkadest
roheliseks värvitud?

27

Eestis elavast ligi kahekümnest kaaniliigist on imetajate, sealhulgas inimese naha läbistamiseks ja seega
nendel toitumiseks võimeline vaid ***. Ülejäänud meie kaanid toituvad lindude (linnukaanid),
kahepaiksete (konnakaan, ilukaan), kalade (kalakaan, lutsukaan) ja tigude (lamekaanid, konnakaan)
verest või söövad selgrootuid ja nende osasid (ahaskaanid). Mis on selle küsitava kaani nimi?

28

Samanimeline rahaühik võeti kasutusele juba ca 900 aastat e Kr. Praegu on see kasutusel kaheksas
riigis (s.h Maldiividel, Mauritiusel ja Seišellidel). Milline rahaühik?

29

Üks *** mingit ainet sisaldab 602x1023 (ehk 602 triljardit) selle aine osakest. *** on üks SI-süsteemi
põhiühikuid. Mis mõõtühik?

30

Kuidas nimetatakse seda muusikastiili ja kompositsioonitehnikat, mida kuulete?
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Millise teadusharu osa on iatrokeemia? Seda lisaks keemiale. See oli populaarne 16.-18.sajandil.

Kuidas nimetatakse selliseid mittetäisarvulise
dimensionaalsusega geomeetrilisi kujundeid? Mõiste
võttis kasutusele matemaatik Benoît Mandelbrot.
Selliste kujundite üheks
omaduseks on enesesarnasus –
iga kujundi osa on sarnane
tervikkujundiga. Pildil paremal
on Sierpinski kolmnurk,
vasakul ka üks tüüpiline
sedasorti kujund.

32

33

Mis nime kandis see 16.-17. sajandil kasutatud
suurekaliibriline eestlaetav suurtükk? Vastavalt
kaliibrile jagunesid need topelt***ideks, ***ideks ja
pool***ideks. Narva vapil olevat just kolm selle relva
kuuli. Pildil olev pool*** asub Magdeburgis.

34

Selle mägises edela-Iraanis elava poolnomaadse
hõimu nimi on tänapäeval tuntud eelkõige
automaailmast. Turgikeelne hõim asus Iraani
keskajal, neid peetakse ainsaks, kes suutsid võita
vallutaja Timurit (ka Lonkur Timur (Timurlenk)
või Tamerlan). On tuntud ka oskuslike
vaibategijatena. Nime päritoluks arvatakse kas
sõna tähendusega „hobune valge tähega laubal“
või „lenduv, põgenev“. Mis nimi? Pilt on hõimu
nime kandva auto 2014. aasta mudelist.

35

Küsitava leiutise saamise asjaoludest on teada järgmist. Sarnaseid riistapuid on kasutatud juba
18.sajandil. Tänapäevase variandi loojad on näitleja Fred Barton, insener Hubert J. Schlafley ja
meediaettevõtja Irving Berlin Kahn, kes asutasid ka samanimelise firma (tegutses aastani 1981). Esimene
kasutus 1950. a. CBS-i seebiooperis „The First Hundred Years“ (Esimesed sada aastat). Peatselt läks
vahendit vaja ka poliitikutel, 1952 kasutasid nii ekspresident Hoover kui kampaaniat pidav Eisenhower.
Kasutuses siiani, muidugi täiustatult. Millest jutt?
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Millisel alal on tulnud
kolmekordseteks
maailmameistriteks vennad
Silver ja Rain Eensaar
(aastail 2012-2014)?

36

37

Pildil on üks neljakordne maailmameister ja oma ala
paljude rekordite omanik. 2014. aastal paistis ta
hooaja esimesel kümnel osalusel silma ainult esimeste
kohtadega. Kes?

38

NBA 2006. a. draftis valis Toronto Raptors küsitava itaallase, tehes temast teise välismängija, kes draftiti
ilma USA kolledži kogemuseta ja kõigi aegade esimese eurooplase, kes valiti esimesena (valik nr. 1).
Aastast 2013 mängib ta New York Knicks’is. Kes?

39

Käesolev aasta on järjekordne kergejõustiku MM-i aasta, ent meenutagem eelmist MM-i 2013. a. Moskvas.
Medalini jõudis seal 38 riiki, ilma jäi 168. Pronksi võitis ka Gerd Kanter. Medali võitnud riikidest oli vaid
kaks väiksema rahvaarvuga kui Eesti. Kulla saanud Trinidad ja Tobago jääb alla napilt, küsime aga riiki
rahvaarvuga 792 000 (2014. a. hinnang 810 000). Ka nende saagiks jäi pronksine autasu, seda 800 m
jooksus. Mis riik?

40

Jalgpalli MMi väravaküttide nimekirja eesotsas on sportlased, kes osalenud kolmel või neljal
tiitlivõistlusel. Ühe-võistluse-rekordiomanik on Just Fontaine (Prantsusmaa) – 13 väravat (1958). Kes
on selles kontekstis teisel kohal 11 väravaga (nimi – 2 p, riik – 1 p)?
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Ta oli armastatud näitleja, ent tegemisi-toimetamisi jagus ka
teistes valdkondades. 1920. aastatel püüdis ta olla ärimees,
paraku edutult (püüdis verehurmarohust leiutada universaalset
arstimit lehmade punase ja vähktõve vastu). V. Panso andmeil
("Portreed minus ja minu ümber“) proovis ta autokuningas
Henry Fordile maha müüa Paldiski linna, kuid too ei võtnud vedu.
Kes oli see näitlejast ärimees?

42

Interneti filmiandmebaas ehk IMDb on reastanud Tähemeetrile 50
tuntuimat Eestis sündinud filmiinimest. Kui hetke esikuuikust
leiame me Johann Urbi, Lembit Ulfsaki, Kärt Tomingase, Carmen
Kassi, Elmo Nüganeni ning Arvo Pärdi, siis seitsmendal kohal olev
nimi on vaid vähestele tuttav - ***. Ta oli näitleja, kes sai kuulsaks,
astudes üles Alfred Hitchcocki filmides “Notourious”/"Kurikuulus"
(1946), "The Bad and the Beautiful" (1952) and "Von Ryan's
Express" (1965). Pildil on ta Demaratus’e osas („300 spartalast“,
1962); astus üles ka näiteks 1966. aasta filmis “Batman”. Kes?
Eluaastad 1898 – 1980.

43

Ta sündis 13.10.1971 Londonis Hammersmithis, hariduse omandas Haberdashers Aske’i poistekoolis.
Cambridge ülikooli lõpetas ajaloolase diplomiga. Peale seda lubas ta endale, et kui viie aastaga
meelelahutusmaailmas jalgu alla ei saa, siis pole mõtet selles jätkata. Alustas oma tööd modellina, peagi liikus
televisiooni. Esimene tuntud roll oli „Ali G“, järgnesid „Madagaskar“ 1-3 jne. Auhinnatud on ta Briti
komöödiaauhinnaga (1999), BAFTA (2001), MTV filmiauhind ja Kuldgloobus (2007). Kes?

44

Näete pildil miljardärist töösturi ja filantroobi Tony Starki alter ego.
Mis nime see koomiksitegelane kannab?

45

Eelmise aasta lõpus ilmus ühe ansambli 15. (ja väidetavalt viimane) stuudioalbum „The Endless River“. See
pühendati 2008. aastal surnud klahvpillimängijale Richard Wrightile, kes osales plaadi tegemisel
postuumselt oma vanade lindistustega. Milline ansambel?
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Kes on kunstnik? Selle ettevaatliku
kompositsiooni ja rõhutatult lihtsate
geomeetriliste vormidega maali
jaoks tegi kunstnik üle 70 esialgse
visandi nii õlimaali kui ka
joonistamistehnikat kasutades. Kahe
aasta vältel, mil ta seda pilti maalis,
tegeles ta ka püäntillismi tehnika
väljatöötamisega. Mainitud meetodi
järgi kanti värv lõuendile täppidena,
mis moodustasid ühtse pinna alles
distantsilt vaadeldes.

47

Mis on maali nimi? Kes on autor?

49

Hiina mütoloogia: päris aegade alguses oli maailmaruum ainult pime kaos. Sellesse kaosesse – mis võttis
muna kuju – sündiski ***, esimene elusolend, kes hiljem lahutas taeva (munakoored) ja maa (raskemad ja
roojasemad osad). Ta kasvas kolm meetrit päevas 18 000 aasta jooksul: nii suurenes maa ja taeva vahemaa
50 000 km-ni. Nüüd jäi kangelane suurest kurnatusest magama ega ärganud enam. Pärast surma muutusid
*** kehaosad mitmesugusteks looduse osadeks. Kuidas nimetati seda esimest elusolendit?

50

Tuntud filmis Jurrasic Park jäljendati dinosauruste häälitsusi mitmete praegu reaalselt eksisteerivate
loomade häälte salvestuste kaudu. Milliste loomade paaritumiskisa on selles filmis kasutatud
velociraptorite suhtlemishäälitsusena?

48

Kunstnik Maurizio Cattelani (sünd. 1960) tööd on
tekitanud päris suurt furoori. Eriti teos The Ninth Hour
(Üheksas tund, loodud 1999. aastal), kus on kujutatud ühe
isiku kohtumist meteoriidiga. Teos on mõeldud
sümboliseerima religiooni ja astrofüüsika kokkusaamist.
Selle teose saatus sarnanes hiljutise Tartu kunstimuuseumi
ja juudi kogukonna skandaaliga, kuid seekord oli solvajaks
juudi päritolu galerii omanik. Kes on see kunstniku poolt
kujutatud tuntud isik?
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Meenutab kunagine mitmetes ansamblites basskitarri mänginud Heiki Tark: „Tegime noorpõlves ansamblit
„Vaarao“. Ühel päeval tõin proovi uue noormehe ja tutvustasin teda kui laiali läinud ansambli „Eterna“
kitarrimängijat ja laulusolisti, mõnda aega ta meil oligi, lemmiknumbriks sai biitlite cover Arthur Alexanderi
palast „Anna“. Ühel päeval takerdus ta mängu ajal juhtmesse ja kukkus ristseliti lavale. Meie tormasime lava
taha, kartsime, et publik arvab meid joodikuteks. Lava taga kuulsime, et ta plännib üksinda mikrofoni ees
kitarri ja laulab edasi, meie hiilisime vaikselt tagasi ja jätkasime mängu“. Keda on Heiki Tark meenutanud?

52

Igal aastal on Eestil Eurovisiooni lauluvõistluselt omad ootused, ent kahtlemata jääb tähetunniks aasta 2001,
kui võitis „Everybody“ (viis Ivar Must, sõnad Maian-Anna Kärmas, esitajad Dave Benton ja Tanel Padar ,
lisaks tantsutrupp 2XL). Vähem on teada, et algselt oli laul mõeldud ühele tuntud ansamblile (kes väidetavalt
selle lausa tellis). Must küll eitab kogu lugu, aga siiski: milline ansambel?

53

Kes on see ajalooline tegelane, kellest Friedebert Tuglas kirjutas 1942. a. novelli "***
*** noorus"? Pildil on esmatrükk, sisuks novellid Arthur Valdes, Androgüüni päev, Viimne
tervitus, *** *** noorus. Kordustrükid on ilmunud väljaannetes Kogutud novellid II ja
Kogutud teosed, 2. Küsitav isik kuulub valimikku Eesti ajalugu elulugudes. 101 tähtsat
eestlast (Tallinn, 1997).

54

1996.a. ilmus kirjastuselt „Ilmamaa“ juba kolmandas trükis üks romaan, mille tiraažist ühe kolmandiku ostis
ära Eesti Kaitsevägi sõdurpoistele lugemiseks. Esmatrükk ilmus aastal 1935 Tartus. Nüüdseks on ilmunud ka
neljas trükk. Kirjanik ütleb teoses Paap Meeme suu läbi: "Teostasime hullumeelse luuletaja unistusi rindel,
kirjutasime tääkidega eepost ja sõnastasime kuulidega värsse, veetlevamaid ja kaunikõlalisemaid kui seda on
osanud teha ükski enne meid. /.../ Pole võimalik, et tegu hääbuks, see elab edasi läbi ruumi ja aegade, tegu on
surematu nagu päike ja tuul..." Nimetage autor ja teos.

55

Kuulete ansamblit Vennaskond. Kes on aga selle laulu „Mängib džäss“ sõnade autor?
Samal 1996.a. plaadil „Mina ja George“ on veel mitme laulu sõnad selle luuletaja sulest (3, Kroonlinnas, Tuled
öös, Tüdrukud – brünett ja blond, Seitsmeteistaastased). Küsitavalt on ilmunud 14 luulekogu.
Mängib dzäss nukrat põhjamaa tangot
väiksel poodiumil laudade ees.
Veidi tuikudes poisi käevangus
minust möödud sa fuajees.
Sinu kleidil on väsinud luiged,
oled ise kui väsinud luik.
Mitmed pilgud sind saadavad muigel,
pahvak naeru on trompetihuik.
Üle õla mulle silma veel teed sa,
ülemeelik sa pole vaid teest –
juues konjakit, õhtu said veeta,
lähed ööd veetma konjaki eest. /... ... /
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Maailmakuulus filmirežissöör, „Oscari“ laureaat James Francis Cameron on hulljulge mees. 26. 02. 2012. a. sai
ta hakkama teoga, millega enne teda oli hakkama saadud vaid ühel korral, ja seda juba aastal 1960
(ameeriklane Don Walsh ning šveitslane Jacques Piccard). Mida ta tegi?

57

Bolševike häälekandjat „Iskra“ ehk veel teatakse. Asutati see aastal 1900, kuid 1903 läks kontroll menševike
kätte. Detsembris 1904 hakkas Lenin välja andma uut nädalalehte. Selle iga jäi küll lühikeseks (18 numbrit),
kuid samanimelisi ajalehti ilmub tänaseni. Muu hulgas on sellise nimega ajaleht ilmunud ka Eestis. Mis nimi?

58

Kes on see moekunstnik, kes tõi punkstiili suurtele
moelavadele?

59

Küsitav (1872 Holstre vald – 1939 Tallinn) oli luuletaja ja ühiskonnategelane, Adam ja Peeter Petersoni
õepoeg. Sündis Lõo talu peremehe pojana. Õppis 1892–96 Tartu ülikooli õigusteaduskonnas. Oli 1898–1918
Võrus vandeadvokaat, osales Eesti Rahvameelse Eduerakonna liikmena Eesti poliitikas. Asutava Kogu
liikmena valiti sügisel 1919 Riigikohtu liikmeks, hiljem tsiviilosakonna esimeheks (jäi sellesse ametisse elu
lõpuni). Tema ainsa luulekogu „Nägemused” (Tartu, 1916) põhiliseks aineks on kodumaa loodus ja rahva
ajalugu. Toimetas trükki „Adam Petersoni laulud” (1895–1900). Tema püsivast huvist antiikkirjanduse vastu
annab tunnistust keeleliste puudujääkide tõttu käsikirja jäänud eespose „Ilias” tõlge, mille kallal töötas üle 10
aasta. Kes?

60

Kuu aja eest esilinastus film „Viiskümmend halli varjundit“.
Kunagi varem Eesti filmiajaloos pole müüdud mõnele filmile
tuhandeid pileteid ette juba kuu aega enne filmi kinno
jõudmist. Naispeaosa mängib filmis Dakota Johnson. Kes on
aga tema ema, samuti tuntud näitleja? Fotol on tütar.

12

XVI Eesti Maakilb. Superliiga finaal
Paide, 14. märts 2015

Vastused
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Remy Martin
Apokalüptilised ratsanikud
Chlodowech I
briti sunnitöölised
Helme
Friedrich von Berg
Tuva
Nanseni pass
kogu maailmas
Jaan Toots
50
nool
Paraguai
Eerik-Niiles Kross
Falco
(akvaariumi) kala
(Stelleri) meriõhv
nulg
punajalg-tilder
tavavahelik
Tartu (nüüd park Kaubamaja ja Poe tn vahel)
Veneetsia
Malabo, Ekvatoriaal-Ginea
Mariupol
Tudulinna
et mobiilset seadet laadida
kirjukaan (apteegikaan)
ruupia
mool
tintinnabuli

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

meditsiin
fraktaal
kartaun
Qashqai
(tele)prompter
rogain
Marc Marquez
Andrea Bargnani
Djibouti
Sandor Kocsis (Ungari)
Ruts Baumann
Ivan Triesault
Sasha Noam Baron Cohen
Iron Man
Pink Floyd
Georges Seurat
Akseli Gallen-Kallela „Kullervo needus“
paavst Johannes Paulus II
Pangu
paarituvate kilpkonnade häälitsused
Jaak Joala
Laine
Käsu Hans
August Gailit, Isade maa
Arvi Siig
sukeldus Mariaani süviku põhja
Vperjod
Vivienne Westwood
Jaan Lõo
Melanie Griffith

Küsimused: Jaanus Moppel, Koit Nook, Aare Olander, Mati Räli, Indrek Salis, Tenno Sivadi, Tõnu Talve
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