1. 2015. aasta jaanuaris avati Otepää lähistel asuval 210 meetri kõrgusel mäel õhuväe
radaripost. See radar koos teiste Eesti õhuväe radaripostidega kuulub õhuseiresüsteemi
BALTNET, mis moodustab osa NATO ühtsest õhuruuumi jälgimise ja kontrollimise
süsteemist. Mis nime kannab see mägi, millel nii tähtis rajatis asub?
2. Antiikajal oli see piirkond Aadria mere ääres. Nende alad vallutas 35. aastal eKr Rooma riik
ja rajas siia oma samanimelise provintsi. Siinsed sõjamehed värvati Rooma leegionidesse.
Sellest provintsist olid pärit mitmed hilisemad Rooma keisrid (Constantinus Suur). Pärast
Rooma riigi jagamist kadus piirkonna nimi käibelt. Uuesti võttis selle kasutusele Napoleon.
Sellenimelised provintsid arvati Prantsuse impeeriumi hulka. Hiljem kuulus samanimeline
kuningriik Austria-Ungari koosseisu. Millisest Euroopa ajaloolisest piirkonnast on jutt? Siin
asus ka Shakespeare komöödia „Kaheteistkümnes öö“ tegevuspaik.
3. See programmeerimiskeel loodi juba 1995. aastal Sun Microsystemsi poolt ning on tänaseks
maailma kõige populaarsem programmeerimiskeel. Lisaks praegu levinud nimele kaalusid
arendajad ka nimesid Oak ja Green, puude järgi, mis kasvasid kontori akna taga. Lõpuks
leidsid James Gosling, Mike Sheridan ja Patrick Naughton keelele nime hoopis oma
töölaualt. Üsna pea peale väljatulekut hakati enamikele populaarsetele veebilehitsejatele
lisama …. appleteid, mis olidki mõeldud selles keeles kirjutatud koodide kuvamiseks. Mis
programmeerimiskeel?
4. Küsitav sündis 1874 Väimela vallas ning õppis erinevates Võrumaa koolides. Temast sai
Eesti Posti esimene juht 1918 ning talle kuulub Eesti Vabariigi esimese margiga postkaartide
saatmise au (postkaardid lähetas ta ERM-i ja koju). Lisaks postitööle tegutses ta ka
lastekirjanikuna, tuntuim raamat on 1935 ilmunud kunstmuinasjuttude kogumik
“Rahvavanema lapsed”, mis pälvis “Looduse” lastekirjanduse võistlusel teise koha. Temalt
on ilmunud ka “Välguvaimukesed” ja “Hirmutekitav auto”. Küsitav tõi muuhulgas eesti
keelde ka sõna “ringhääling”. Suri 1940 Tallinnas. Kes? Sama perekonnanime kandis Narva
rindel 1944 langenud eesti laskesportlane.
5. Kes on see viimaselt kahelt MM-ilt medali saanud murdmaasuusataja? Pildil on ta Val di
Fiemmest 2013 võidetud kullaga.

6. See Eestis tavaline vähenõudlik taim kasvab kuivadel liivastel niitudel ja luidetel

mererannas. Taime õis on kolmevärviline, ülekaalus on lillad ja sinikad toonid. Õitseb
aprillist septembrini, temast on aretatud ka kultuurvorme. Ta on Ingerimaa rahvuslill. Taime
rahvasuus tuntuima nime all on avaldanud oma tekste eesti esimesi naisföljetoniste Julie
Steinmann. Mis taim?
7. See Soome ühe tuntuima kaubamärgi looja oli ka suur loodusesõber, asutades lindude
kaitsealad Ahvenamaale ja Karjalasse. Sportlasena osales ta 1912. aasta olümpiamängudel,
kus sai jahilaskmises individuaalselt 12. koha ja meeskondlikult 5.koha. Tema pojapoeg
võistles 1964. aasta olümpiamängudel purjetamises. Kes on see Soome kõigi aegade 50
olulisema soomlase hulka valitu?
8. Sündis 1930 Shangais. II Maailmasõja ajal oli vanematega suletud Jaapani
koonduslaagrisse. Sealsete muljete põhjal kirjutas hiljem romaani „Päikese impeerium“,
millest lõi tuntud filmi Steven Spielberg. Teiseks kirjaniku tippteoseks võib pidada romaani
„Crash“. Sellestki loodi populaarne film David Cronenbergi poolt. Tema sürrealistlikust
loomingust on saanud ispiratsiooni mitmed briti popmuusikud (Joy Divison, Gary Numan).
Kes?
9. Seda toiduainet nimetasid ameeriklased omal ajal sakslaste õrritamiseks „vabaduse ...”.
Inglased ei ole sellele oma sõna suutnud välja mõelda, vaid kasutatakse saksakeelset
laensõna. Seda on kutsutud „soolte sanitariks”. Just raviomaduste tõttu võtsid Rooma väed,
aga ka viikingid ja britid seda oma pikkadele reisidele kaasa. Kapten James Cook on
avaldanud, et see ajas meremeeste kehast välja haigused. Millest on jutt?
10. See eesti juurtega modell on sündinud 1966. aastal eestlannast ema ja sakslasest isa tütrena
Hamburgis, kuid kasvanud üles Rootsis. Modellikarjääri jooksul jõudis ta poseerida enam
kui 200 korral mõne moeajakirja esikaanel, sh 30 korda Vogue’i esikaanel. 1990. aastail
moodustas ta koos Christy Turlingtoni, Linda Evangelista, Cindy Crawfordi, Naomi
Campbelli ja Kate Mossiga supermodellide nn suure kuuiku. Mänginud ka filmides, kus
tema partneriteks on olnud Sean Connery, Richard Gere, Johnny Depp, Pierce Brosnan.
Oma „vanaduspäevi“ veedab ta Californias. Kellest on jutt?

11. Küsitava riigi rahvuslinnuks on rästas (Turdus grayi), rahvuspuuks suksupuu (Enterolobium
cyclocarpum) ja rahvuslilleks katleia (Cattleya skinneri). Kahel perioodil selle riigi
presidendiametis (1986-1990 ja 2006-2010) olnud Óscar Rafael de Jesús Arias Sánchez oli
esimene riigipea maailmas, kes haigestus seagrippi, kuid paranes sellest ohtliku viiruse
tekitatud haigusest kiiresti. Selle riigi kõik olümpiamedalid on võidetud kahe õe poolt ühel
spordialal. Mis riik?
12. Sündinud 1900 Berliinis. Päritolult baltisakslane. Tema isa Georg oli kuulunud Saaremaa
Rüütelkonda ja abiellunud eestlannaga. Küsitav ooberstleitnandi auastmes sõjamees juhtis
Velikije Luki kaitsmist ja 1942 detsembris autasustati teda selle eest Rüütliristiga. 1943
jaanuaris võeti ta Velikije Luki vallutanud Punaarmee poolt kinni. Sõjakuritegudes
süüdistatuna poodi üles Velikije Luki turuväljakul 1946 jaanuaris. Kes?
13. Nimeta ühine nimi:
• 1782 avatud Pariisi teater, üks Prantsuse kuuest rahvusteatrist, kus esietendus ka Pierre
Beaumarchais’i etendus “Figaro pulm“;
• plaadifirma, mis loodi 1903 Saksamaal ning mis enne II Maailmasõda oli ka Eesti turul
levinud. Plaadifirma kasutab oma logos eelmises punktis mainitud Pariisi teatri siluetti;
• üks suuremaid Euroopa kinokette, mis sai algus 1930. aastatel Inglismaalt;
• Vana-Kreeka ja -Rooma ehitis, mis oli mõeldud muusikategemiseks - kontsertideks,
lauluvõistlusteks.
14. Paar aastat tagasi tegi Tallinna Tehnikaülikooli rektor ettepaneku, et tehnikaülikool võiks
kanda just selle teadlase (1879-1959) nime. Põhjust küllap oleks: 1918 kaitses ta Peterburi
Teedeinseneride Instituudis doktoriväitekirja, oli 1919-1921 samas tehnilise mehaanika
professor. Hiljem töötas ta Tartu Ülikoolis ja TTÜ-s (1936-1950 TTÜ professor). 1946.
aastal nimetati ta akadeemikuks. Tema juhtimisel valmisid 1930. aastal Ahja ja Võhandu
jõel Eesti kaks esimest raudteekaarsilda. Ta oli 1927-1931 Eesti Põlevkivitööstuse nõukogu
esimees ning algatas Eestis põlevkivituha kui ehitusliku sideaine uurimise. Isegi kui TTÜ-le
kunagi tema nime ei anta, kannab tema teist eesnime tehnikaülikooli maskott. Kellest on
jutt?
15. Kes on kunstnik? Näete tema autoportreed.

16. See oli eestlaste rahvausundis kodu- ja majahaldjas. Ta võis olla mõnest puutükist või
loomaluust vormitud kuju, aga ka lihtne kaltsunukk. Kohati püüti anda talle mehe, harvem
ka naise nägu. Naise näoga haldjana sai ta lisanimeks Madli või Kadri. Haldjale kuulus
vakk, kuhu pandi annetused tema heaks, näiteks raha, tükikesi küpsetatud leivast või tapetud
loomadest. Kes?
17. Küsitav on Hollandist pärit tantsumuusikaprodutsent ja DJ-artist, kes on valitud maineka DJ
MAG TOP 100 hääletusel ainsa inimesena maailmas viiel korral esimeseks, olles seega läbi
aegade populaarseim DJ-artist maailmas. Tema juhitud iganädalasel raadiosaatel „ASOT“,
mis on eetris 26 riigis, on ligi 20 miljonit püsikuulajat nädalas. Tema tuntumad raadiohitid
on „Going Wrong“, „Fine Without You“ ja „This Is What It Feels Like“, viimane pälvis
2014 Grammy auhindade jagamisel parima tantsuloo nominatsiooni. Kes?
18. Perekonda Acomys kuulub 19 liiki, kes on oma nime saanud okkaid meenutavate
seljakarvade järgi. Enim kodus peetav liik on kairo ehk egiptuse...... Eluiga on neil 3-5 aastat
ja kuna nad on karjaloomad, siis ei soovitata neid üksikuna pidada. Loomi armastatakse
nende veidra väljanägemise pärast - väga suured kõrvad, punnis silmad, pikk terav nina ja
karmid okkad seljal. Saba on neil karvutu ja väga õrn, nii et sabast ei tohi neid kunagi
haarata, sest see tuleb muidu otsast. Vabas looduses asuvad nende peamised asurkonnnad
Lähis-Idas ja Aafrikas. Kes?
19. Nimetage see oglaala siiu rahvusest indiaani ühiskonnategelane, poliitik ja näitleja (19392012), kes oli aastakümneid Ameerika Indiaanlaste Liikumise üks liidreid. 1973 korraldas ta
Lõuna-Dakotas Wounded Knees 71 päeva kestnud relvastatud okupatsiooni. Oma tegude
tõttu oli korduvalt kohtu all ning 1979. aastal isegi aasta vangis. Ta kandideeris 2001
sõltumatu kandidaadina New Mexico osariigi kuberneriks. Filminäitlejana tegi ta oma
esimese ja küllap tuntuima rolli „Viimase mohikaanlase“ Chingacgookina (1992). Ta on
andnud oma hääle animafilmi „Pocahontas“ tegelasele pealik Powhatanile ning üllitanud
kaks muusikaalbumit („Electric Warrior“, „The Radical“).
20. Sündinud 1990 Tallinnas. Lõpetas 2013 Viljandi Kultuuriakadeemia, asus tööle Rakvere
Teatrisse. Võitis 2014 sealse teatri kolleegipreemia. 2015 sai teatri parima naisnäitleja tiitli
väikese poisikese Sakari rolli eest lavastuses „Mina olin veel väikene“. Mänginud filmides
„Klass“ ja „Nullpunkt“ ning seriaalides „Viimane võmm“ ja „Vabad mehed“. 2010 andis
lauljana välja helikandja „Taevamenüü“. Kes?

21. See nobelist sündis 1887. aastal Viinis. Ta alustas oma karjääri Saksamaal ning oli Max
Plancki järglane Humboldti ülikoolis. Ta lahkus Saksamaalt 1933, kuna oli tuntud oma antinatsistlike vaadete tõttu. 1940-1957 elas ja töötas ta Iirimaal, võttes endale ka iiri
kodakondsuse. Ta on eelkõige tuntud uuringutega kvantmehhaanikast, olles omanimelise
võrrandi autor, mis on üheks kvantmehhaanika alusvõrrandiks. Tema õpilaste hulka
kuuluvad näiteks Linus Pauling ja Felix Bloch. Kes?
22. Küsitav ala asub Korallimere idaosas. Hõlmab samanimelise peasaare, Loyaute saared ja
hulga väikesaari. Peasaare siseosa on väga mägine. Ala on rikas metallimaakide poolest, siin
paikneb veerand maailma niklivarudest. Olulisel kohal on ka põllumajandus ja turism.
Puhkajate jaoks üks tuntumaid kohti on Mändide saar (Isle of Pines). II Maailmasõja ajal
asus peasaarel USA sõjaväebaas. Populaarsemad spordialad on jalgpall, hobuste võidusõit ja
naiste kriket. Mis ala?
23. Sündinud Tartus 1986. Õppinud TÜ-s semiootikat ja teoloogiat. 2010 asus õppima
lavakunstikoolis dramaturgiat. Tema esikkogu „ Me hommikud, me päevad, õhtud,
ööd“ kandideeris Betti Alveri preemiale. Luulekogud „Merimetsa“ ja „Teekond päeva
lõppu“ pälvisid Kultuurkapitali luule aastaauhinna. 2015 võitis ta kirjastuse Tänapäev
romaanivõistluse käsikirjaga „Pimeda mehe aiad“. Kirjutanud ka näidendeid, lavastanud
luuleetenduse „Viimased halvad mehed“. Kes?
24. Kes on see suusahüppaja, kelle nimele kuulub 15. veebruaril 2015 Vikersundis hüpatud
praegune maailmarekord suusahüpetes 251,5 meetriga? Nimetatud sportlane ei jäänud
medalita ka tänavusel Faluni MM-il.
25. Seda keskaegset majandus- ja kunstikeskusena tuntud linna tabas tema kõrgajal 1654
võimas plahvatus, mis läinud ajalikku ka......... kõuekärgatusena. Linnas lendas õhku
püssirohuladu, plahvatus hävitas suure osa linnast, hukkus sadakond inimest ja hävis
tuhandeid maju. Õnnetuse üle elanud Vana Kiriku torn on tänaseni viltuvajunud. Mis linn?

26. See kaste põhineb majoneesil ning sisaldab sageli lisaks tšillikastet, oliive, tomatipüreed,
sinepit, sidruni- või apelsinimahla, tükeldatud kurki või sibulat ning munakollaseid. Seda
kasutatakse enim kiirtoidukohtades, kuid see kuulub ka tuntumate salatikastete hulka ning
seda võib leida meiegi toidupoodide riiulilt. Kaste sai tuntuks pärast aastat 1904, kui kuulsa
Waldorf-Astoria hotelli kokk selle menüüsse võttis. Nime on see saanud USA ja Kanada
piiril asuva saarestiku järgi, mis koosneb 1864 saarest ning katab 100 ruutkilomeetrit. Mis
kaste?
27. Sündinud 1889 Viljandimaal. Kunstihariduse omandas Peterburi Kunstiakadeemias. Tema
loomingu kõrgaeg oli 1920. aastatel. 1919 trükiti tema kavandite järgi riigi tellimusel eesti
esimene mängukaartide komplekt. Maalinud Tallinna linnavaateid, viljelenud portreemaali,
illustreerinud raamatuid. Tema teosed on kaunistanud Tallinna ja Tartu kinode ning
kohvikute interjööri. Loonud muuhulgas dekoratsioone Estonia teatri ja Hommikuteatri
lavastustele. Tartus Ihastes asub temanimeline tänav. Kes?
28. Korea sõjaajaloo omaaegsete suurimate leiutiste hulka arvatakse ka need 16. sajandil
ehitatud laevad. Vajaduse nende järele tingisid Jaapani rünnakud Koreale. Vallutamatuna
näivad laevad olid ümara ja lameda põhjaga (siit ka laeva nimetus) ja väga hästi vees
püsivad. Kinnine tekk oli kaetud ogaliste terasplaatidega, mis takistasid vaenlase tekile
tungimist ja muutsid laeva tulekindlamaks. Laeva ninas oli draakonipea, mis lahingus
vaenlase poole väävlituld sülitas. Laev liikus nii aerude kui purjede jõul. Kuidas neid laevu
kutsuti?
29. Selle Briti lastekirjanduse ühe tuntuima tegelase seiklused algavad kaugelt Peruust, kust ta
otsustab peale looduskatastroofi otsida endale uue kodu ning sõidab salaja laevaga
Londonisse. Seal tutvub ta Browni perekonnaga, kelle juurde elama jääb. Loomulikult
kaasneb tema saabumisega palju seiklusi, mis küll alati hästi lõppevad. Tegelase lõi kirjanik
1958 ühe poeletile üksikuna seisma jäänud mänguasja järgi. Tegelasega on ilmunud üle 20
raamatu ning hiljuti jõudis kinodesse ka samanimeline film. Mis nime kandis see
raamatutegelane ning kes on see kirjanik, kes ta välja mõtles?

30. Mis ansambel esineb?
31. Victa on Austraalia leiutis, mis muutnud lihtsamaks eeskätt paljude meeste (tänapäeval ka
naiste) elu. Masina leiutaja Mervyn Richardson oli algharidusega, kuid eduka müügimehena
ostis perele Sydney eeslinna maja. See tõi kaasa tüütu kohustuse, mille kergendamiseks pani
ta pea tööle. Tema kokkuklopsitud seade töötas paremini, kui ükski teine toonane. Ta
hakkaski oma garaažis neid ehitama ja kodukohas turustama. 1958 avas ta juba tehase
masinate tootmiseks. Mis masinast on jutt?

32. Mihkel Tiks on oma „Korvpalliromaanis” (1985) andnud omaaegsetele staaridele
väljamõeldud nimed. Nii on Aleksei Tammiste Aleksander Karell, Priit Tomson Mark
Talvar, Jaak Salumets Ants Peterson jne. Mis on Kalevi omaaegse tagamängija Mihkel Tiksi
enda nimi raamatus? Väga sarnase nimega mees on hästi tuntud Eesti tugitoolisportlastele.
Vastuseks palume nii ees- kui perekonnanime.
33. Põhja-Ameerika kõrgeim tipp Mount McKinley ehk Denali (6194 m) on oma nime saanud
USA presidendi William McKinley järgi. Põhja-Ameerika suuruselt teine tipp ja ühtlasi
Kanada kõrgeim tipp (5959 m) on oma nime saanud Kanada geoloogi ja maadeuurija järgi.
Mis nime kannab see tipp?
34. See saksa ekspressionistide rühmitus loodi 1905 Dresdenis. Rühmituse algatajaks ja
eestvedajaks oli Ernst Ludwig Kirchner, kes 1906 sõnastas ka nende programmi. Nende
loomingut iseloomustavad moonutatud kehad, killustatud ja perspektiivitu ruum. Värvidest
kasutati teravaid, isegi tooreid värvikontraste või meelega tuhmiks ja poriseks muudetud
koloriiti. Tegevus lõpetati 1913. Mis nime rühmitus kandis? Jaan Tätte on kirjutanud
samanimelise näidendi, Manfred Gregor sõjajutu, millest mitu filmi tehtud.
35. Pildil näete kahekordset Oscari-võitjat (mõlemad Quentin Tarantino filmide eest “Vääritud
tõprad” ning “Vabastatud Django”), kes astub James Bondi vastasena üles praegu filmitavas
Bondi-filmis “Spectre”. Kes?

36. Sündis 1867 Glazniekis. Asus 1887 õppima Tartu Ülikooli õigusteaduskonda. 1889 pidi
katkestama õpingud ja hakkas tööle eraõpetajana. 1891 jätkas ülikooliõpinguid, kuid pidi

ükskord talvel rahapuudusel Tartust jalgsi koju minema, sai külma ja haigus viis ta 24aastaselt hauda. Tema luuletekste hakati avaldama alles pärast surma. Tänapäeval võib neid
leida ka läti kooliõpikutest, need kõlavad kooride esituses sealsetel laulupidudel. Contra
tõlkes ilmus 2014 tema luulevalimik „Mind ärge lugege“. Kes?
37. Küsitav lind (Perisoreus infaustus) on levinud Euraasia taigavööndis Skandinaaviast
Anadõrini, elades tihedates okaspuumetsades. Ta on keskmist kasvu vareseline, beežika
alapoole, pruunika ülapoole ja tumepruuni peaga. Tiivanukid, tiivaalused, kõhu tagumine
osa ja sabaalune on telliskivipunased. Kõigesööja, sööb nii putukaid, kalu, taimi kui
väikseid imetajaid. 2007. aastal oli ta Soomes aasta lind. Eestis on ta eksikülaline.
Eestikeelse nime andis linnule 1861 Carl Robert Jakobson. Mis lind?
38. See Alpides oma riigi loodeosas asuv org kannab saksa keeles nime Ratshach-Matten.
Edelas ulatub org Triglavi rahvupargi ja Tamari suusakeskuseni. Lähedusse jääb Kranjska
Gora suusakuurordi territoorium. Org on tuntud ka sportlaste jaoks, kes on siin võistelnud
juba 1930. aastatest alates. Mis nime küsitav org kannab?
39. See eesti film valmis 1978, kuid filmi näitamine keelati pärast selle valmimist. Esmakordselt
jõudis see ekraanile alles 1991. Film valmis Riho Mesilase jutustuse „Veterinaari esimene
nädal“ järgi. Filmivõtted toimusid Viljandi Näidissovhoosis Heimtali ja Savikoti
osakondades. Filmis mängisid kandvamates osades Tõnu Kilgas, Reet Paavel, Urmas
Kibuspuu, Lembit Anton. Muusika filmile kirjutasid Margus Kappel ja Jaanus Nõgisto. Kes
oli selle filmi lavastaja ja mis nime film kandis?
40. Kes on see Trinidad ja Tobagos sündinud lauljanna?

41. Sellel USA (1904-2005) diplomaadil ja politoloogil on oluline roll ka Eesti ajaloos. Aastail
1928-1929 resideeris ta Tallinnas, meenutades seda hiljem nii: „Esimene ametisse
määramine - osana minu algsest Venemaa koolitusest – oli asekonsuli amet Tallinnas.

Kaunis hansalinnas, mis kui Saksamaa Lübecki põhjamaine koopia, ent mida ümbritses
kohatu, mitte küll ebameeldiv, aga puhas vene agul.“ 1933-1937 ja 1944-1945 töötas ta USA
saatkonnas Moskvas. 1952. aastal nimetati ta taas USA suursaadikuks Moskvas, ent
kuulutati seal persona non grataks. Publitsistina sai ta 1957 Pulitzeri preemia ning
diplomaatilise tegevuse eest 1996 Maarjamaa Risti I klassi teenetemärgi. Kellest jutt?
42. Yuanyangi nimeline jook on levinud Hongkongis, kus piimaga valmistatud tee segatakse
ühe teise mittealkohoolse joogiga. Selline kooslus kõlab meile esmapilgul veidralt, kuid on
sealmail väga populaarne. Joogi nimi tuleb Hiina partidest, keda enamasti näeb paarikaupa
ning isaspart on emaspardist väga erineva välimusega. Kuna yuanyangis on samuti kokku
pandud väga erinevad ning isegi vastandlikud joogid, siis sellele nimi viitabki. Milline on
yuanyangi teine koostisosa?
43. Sündinud 1957 Tallinnas. Lõpetas 1980 TRÜ bioloogina. Peale lõpetamist asus tööle
ülikooli juurde bioloogia ja ökoloogia instituuti. Alates1992 taimeökoloogia professor ja
bioloogilise mitmekesisuse tippkeskuse FIBIR juhataja. Saanud mitmeid Eesti Vabariigi
teaduspreemiaid ja Valgetähe teenetemärgi. Kuulub kaasaja enim viidatud eesti teadlaste
sekka. 2010 valiti Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuks ökoloogia alal. Kes? Tema vend
Kristjan on samuti tuntud ökoloog, isa Rein oli arhitekt.
44. Küsitavat auhinda antakse välja aastast 2005 ja selle saab eesti parim noor disainer.
Konkurssi korraldab mittetulundusühing Sina, Mina ja Keegi. Esimene laureaat oli Sixten
Heidmets. 2014 pälvis selle Aap Piho, kes oma brändiga Warm North suutnud ilma teha ka
rahvusvahelisel turul. Mis nime see auhind kannab? Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane on
duona esinedes sama nime kasutanud.
45. See 1976 sündinud jalgpallur oli üks 2014 MM-i vanemaid mängumehi. Rahvusmeeskonna
kapten, pidanud üle 100 koondisemängu. Klubijalgpalli mänginud aastaid prantsuse ja
itaalia liigades. Kes?

46. See jazzilegend alustas oma karjääri Art Blakey ansamblis. Aastatel 1964-70 tegutsenud
kvintetti, mille moodustasid Miles Davis, Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams ja
küsitav, on nimetatud jazziajaloo üheks kõige mõjukamaks koosluseks. Peale lühikest
soolokarjääri asutas ta koos Joe Zawinuliga kuulsa ansambli Weather Report, mis tegutses

kuni 1986. Talle kuulub üle 10 Grammy, sealhulgas elutöö Grammy aastast 2015. Kes on
see kuulus jazzsaksofonist? Sama perekonnanime kannab ka üks maratonijooksu
olümpiavõitja.
47. See on karpkalaliste seltsi kuuluv soojalembene ja parves liikuv kala, kes hoidub enamasti
veekogu taimestikuvööndi ülemistesse kihtidesse, toitudes peamiselt noorte veetaimede
võrsetest, putukatest ja nende vastsetest. Kala küljed on kuldkollaka läikega, selg rohekas,
kõht hõbedaselt hele. Eelistab mudase põhjaga järvesid ja aeglase vooluga jõgede soppe.
Eestis tavaline püügikala. Mis kala?
48. Korp! Sakala perre on kuulunud paljud oma ala suurkujud. Ühel nimekal Eesti kirjamehel
jäi ülikoolidiplom saamata, kuid suurte teenete eest austati teda erandlikult arvamisega
korporatsiooni vilistlaskokku. Tänaseks on korp! Sakalas väljakujunenud traditsioon kinkida
kõigile vastabiellunud liikmetele kuulsa vilistlase kogutud teoste eriväljaanne. Kes oli see
Eesti kirjanduse suurkuju, keda sel moel austatakse?
49. See linn asub Venemaal Krasnodari krais Musta mere rannikul. Antiikajal asus siin
kreeklaste koloonia Sindika. 1475 vallutasid linna türklased, kes rajasid siia kindluse. Peale
Vene-Türgi sõdu, 18. sajandi lõpust kuulub Venemaale. Sai linnaõigused 1846, praegu elab
seal veidi üle 66 000 inimese. 2011 nimetati Venemaa presidendi ukaasiga „Sõjakuulsuse
linnaks“. Linnas toimub filmifestival „Kinošokk“. Linnas on sündinud värske Riigikogu
saadik Viktoria Ladõnskaja. Mis linn?
50. Kes on pildil olev näitlejatar? Ta on võitnud Oscari parima naiskõrvalosa eest filmis
“Kuulsuse jahil” („Almost famous“).

51. See Austrias sündinud mees oli Adolf Eicmanni assistent. SS Hauptsturmführeri auastmes
mees korraldas sadade tuhandete juutide saatmise koonduslaagritesse. Peale II Maailmasõja
lõppu elas algul varjunimede all Saksamaal. Kartes paljastamist põgenes 1954 Süüriasse,

kus doktor Georg Fischeri nime all asus tööle Süüria eriteenistusse. Oli elu lõpuni üks
rahvusvaheliselt tagaotsitavamaid natsikurjategijaid. Elas seejuures üle mitu iisraeli luure
rünnakut, kaotades nendes silma ja vasaku käe sõrmed. Kes? Poola seriaalis „Kaalul on
rohkem kui elu“ tegutses sama perekonnanime kandev tegelaskuju.
52. See ronitaim kuulub liblikõieliste sugukonda ning kasvab looduslikult Hiinas, Jaapanis ja
Koreas. Taime iseloomulik tunnus on tema uhke õisik, mis võib olla valge, sinine, helelilla
või roosa ning soodsates tingimustes õitseb terve suveperioodi. Kaks kõige kuulsamat liiki
on Hiina …….. ja rohkeõieline………… Taime eestikeelne nimi viitab ekslikult ühele
köögiviljale, kuigi tegelikult neil seost ei ole. Taime ingliskeelne nimi peaks tuttav ette
tulema neile, kes jälgisid meeleheitel koduperenaiste tegemisi. Mis taim?
53. Kui tavaliselt küsitakse mälumängus isikute perekonnanimesid, siis seekord on vastupidi.
1926 asutas Luxemburgist pärit USA leiutaja, kirjanik ja kirjastaja ... Gernsback (1884–
1967) maailma esimese ulmeajakirja Amazing Stories. Tema eesnime järgi on saanud nime
1953 asutatud ulmeauhind, mida annab välja Maailma Ulmekirjanduse Ühing. Kuidas on
härra Gernsbacki eesnimi ehk millist nime see auhind kannab?
54. Küla asub Soome lahe ääres, olles samanimelise valla keskus. Külast voolab läbi
samanimeline jõgi. Siin asub mandri-Eesti vanim puukirik, mis ehitatud umbes aastatel
1740-1750. Küla juures asub samanimeline mõis. Küla kilomeetrite pikkune liivarannik on
tuntud supelrand. Siinne meri on rikas lestakalade poolest, lesta on kujutatud ka valla vapil.
Mis koht Eestis?
55. See jooksja on viimastelt suurvõistlustelt aina hõbemedaleid kogunud. Moskva MM-il 2013
tuli ta kahel distantsil hõbemedalile. 2012 ja 2014 sise-MM-il võitis ta taas hõbemedali.
Tema nimele kuuluvad mitmed oma maailmajao rekordid. Kes ja mis riiki ta esindab?

56. Küsitav on esimene parima näitleja Oscari võitja (1929). Legendid räägivad, et tegelikult ta
parim ei olnud, kuna hääletuse võitis koer Rin Tin Tin. Peeti siiski veidraks, et esimese

auhinna saaks koer ning see anti parimale inimnäitlejale. Tuntuks sai see näitleja tummfilmi
ajastul Hollywoodis. Oscari sai ta rollide eest filmides “The way of all flesch” (1927) ja
“The last command” (1928). Helifilmi tulekuga kadus ka töö USA-s, kuna saksa aktsendiga
näitleja ei olnud enam soositud. Ta naases Saksamaale, kus tegi eduka rolli filmis “Sinine
ingel” Marlene Dietrichi partnerina ning esines natsi-propaganda filmides. Kes?
57. See sündroom saab enamasti alguse lapseeas ning kaob sageli 20-te eluaastate keskel, kuigi
raskemal juhul võivad sümptomid jääda püsima kogu eluks. Kõige nähtavamad sümptomid
on tikid, mis võivad olla nii motoorsed kui vokaalsed.Tikid on mittetahtlikud lihaste
kokkutõmbed, mis põhjustavad näiteks silmade pilgutamist, õlakehitusi ning pea raputamist.
Vokaalsed tikid võivad põhjustada tahtmatute sõnade, eriti roppuste tahtmatut väljaütlemist.
Sündroom on nime saanud prantsuse neuroloogi järgi. Mis sündroom?
58. Sir Durward Knowles osales olümpiamängudel aastatel 1948-1972 seitsmel korral, võites nii
kulla kui ka pronksi. Kaheksandat korda osales ta 16 aastat hiljem 71-aastasena 1988 Soulis,
saades 19. koha. Mis spordialal see mees võistles ja mis riiki ta esindas?
59. Küsitav oli USA vägede üks olulisemaid väejuhte II Maailmasõja ajal Põhja-Aafrikas ja
Euroopas. Juhatas USA 1. armeed Normandia dessandi ajal. Hiljem juhtis Pariisi
vabastamist ja osales lahingutes Ardennides. Peale sõda üks USA relvajõudude juhte, sai
1950 viie tähega armeekindraliks. 1953 läks erru, tegutses hiljem presidentide nõuandjana ja
sõjafilmide konsultandina. Tema nime kannavad õppuse Atlantic Resolve raames tänavu
märtsis Balti riikidesse saabuvad USA lahingumasinad. Kes?
60. Kuulete ühe helilooja kolmandat sümfooniat, mis on eriline seetõttu, et pillide hulgas on
kasutusel ka orel. Kes on helilooja?

1. Tõikamägi
2. Illüüria
3. Java
4. Hindrek Rikand
5. Jessica Diggins
6. aaskannike
7. Karl Fazer
8. J. G. Ballard
9. hapukapsas
10. Tatjana Patiz
11. Costa Rica
12. Eduard von Sass
13. Odeon
14. Ottomar Julius Maddison
15. Amadeo Modigliani
16. Tõnn
17. Armin van Buuren
18. ogahiir
19. Russell Means
20. Saara Kadak
21. Erwin Schrödinger
22. Uus-Kaledoonia
23. Kaur Riismaa
24. Anders Fannemel
25. Delft
26. Thousand Island
27. Peet Aren
28. kilpkonnalaev e geobukseon
29. Karupoeg Paddington, Michael Bond
30. Trad. Attack
31. muruniiduk
32. Kalev Ruus
33. Mount Logan
34. Sild (Die Brücke)
35. Christopher Waltz

36. Eduards Veidenbaums
37. laanenäär
38. Planica
39. Stereo, Peeter Simm
40. Nicki Minaj
41. George Kennan
42. kohv
43. Martin Zobel
44. Säsi
45. Mario Yepes
46. Wayne Shorter
47. roosärg
48. Hendrik Visnapuu
49. Anapa
50. Kate Hudson
51. Alois Brunner
52. rippuba e visteeria
53. Hugo
54. Nõva
55. Murielle Ahoure-CIV
56. Emil Jannings
57. Tourette'i sündroom
58. purjetamine, Bahama
59. Omar Bradley
60. Camille Saint-Saens

