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Pildil on indoneesia köögi piduroog. Liha hautatakse 
tundide kaupa kookospiimas, lisatakse vürtsid, 
süüakse riisi ja köögiviljadega. 35 000 sööjat üle 

maailma hõlmanud CNN Internationali küsitlusel hinnati see toit maailma 
maitsvaimaks. Mis roog? 

Sellel pildil on kujutatud Sita röövimist Ravana poolt. Kes oli aga Sita 
abikaasa? Ta oli teadaolevalt üks esimesi kooseluseaduse vastaseid, kes ei 
tunnistanud muud kooseluvormi kui ametlik abielu. Sitalt nõudis ta peale 
tema vabastamist tuleproovi läbimist tõestamaks, et ta võõra mehega 
vabatahtlikult kaasa ei läinud. 

See mees on kahekordne maailma- ja neljakordne Euroopa meister, 
rahvusvahelise alaliidu poolt oma ala XX sajandi parimaks tunnistatud. 
Olümpiavõitu tal ei ole. Kes? Mis spordiala? 

See itaalia päritolu näitlejate 
dünastia on enim tuntust 
kogunud tänu kolmandale 
põlvkonnale. Vasakul on vend 
(sünd. 1969, nüüd õde), edasi 
vanim õde (sünd. 1959), siis 
noorim õde (1968) ja pesamuna 
– 1971. aastal sündinud vend. 
Pildilt on puudu veel üks õde 

(sündi.1963). Kõik nad on mänginud arvukates filmides ja teleseriaalides. Pesamuna on ka 
maadluses WCW sarjas maailmameister. Nimetage perekonnanimi. 
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Millises linnas asub see UNESCO 
maailmapärandi nimekirjas olev 
hoone? 

Siin on üks 1927. aastast tänaseni välja mängitav 
meeskondlik karikas, pildil koos 1931. aasta karikavõitjate 
kapteniga. Mis nime kannab karikas ja millise võistluse 
võitjatele seda antakse? 

Kes on fotol olev mees? Sel aastal pälvis ta Eesti Teatriliidu 
auhinna meeskõrvalosa eest ning on sattunud ka 
kõmuajakirjanduse huviobjektiks. 

Vasakul on üks tunnusmärk, paremal aga 
ühe Bundesliga jalgpallimeeskonna logo. 
Kelle (mille) tunnusmärk ja mis 
meeskond? 
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Täna võiksime vana kalendri järgi tähistada 
Oktoobrirevolutsiooni 97. aastapäeva. Pildil 
valmistub Tartu turuhoone tähistama sama 
sündmuse 28. aastapäeva. Kes on need 
kolm punase linnukesega tähistatud 
riigitegelast? 

Kes on fotol olev kampsunikandja? Seekord 
saab 2 punkti nii pärisnime kui ka kampsuneid 
kanda armastava tegelaskuju nime eest. 

Kes on see 26-aastane noormees? 

See Kesk-Anatoolias asuv mägine regioon 
on eriti tuntud oma kaljukorstnate poolest 
ja 1985. aastast kuulub UNESCO 
maailmapärandi nimekirja. Mis piirkond? 
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Siin kausis on pasta. Mis sorti pasta? 

See vana vene peakate kujutab endast mütsikese või juuste 
külge kinnitatud lehvikut, mis võib esineda väga mitmel kujul. 
Peakatte levinuim (ametlik) nimetus viitab ühele linnule. Pildil 
kannab seda keisrinna Aleksandra Fjodorovna (Nikolai I 
abikaasa). Mis peakate? 

Milline ansambel? Nende albumite kaantel on enamasti kujutatud 
naisinimesi. 

1980te keskel müüdi seda automarki ka USA-s, 
hinnaga 3990 dollarit oli tegu tolleaegse USA 
odavaima uue autoga (mille tasuks oli ka paljude 
naljade subjektiks muutumine, osalt küll ka 
õigustatult). Tipp-perioodiks maailma turgudel 
olid sel tootjal aastad kuni 1992, misjärel turuosa 
kadus. Siiski olid pildil kujutatud mudelid veidi 
moderniseeritult tootmises aastani 2008. Küsime 
pildil kujutatud automarki. Tootja – 1 punkt. 
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Millise rahva ilmselt tuntuim esindaja oli 
1948-2013 elanud kirjanik ja 
keskkonnakaitsja Juri Vella? Selle rahva 
liikmeid on umbes 45 000 ja nende keel 
jaguneb kaheks murdeks vastavalt sellele, 
kus piirkonnas nad elavad. Rahva nimetus 
tähendab tõlkes lihtsalt „inimene“. 

Kes on see õnnelik isa? 
Muuhulgas on ta OM 
avadefileel kandnud oma 
riigi lippu. 

Ta lahkus 14-
aastaselt  koolist, et 
hakata 
raamatupidaja 
õpipoisiks. Kuigi ta 
haridustee jäigi 

pooleli, kujunes küsitavast mehest üks 19. sajandi olulisemaid 
matemaatikuid ja astronoome. Olles Königsbergi observatooriumi 
juhataja, määras ta üle 50 000 tähe asendi ja suhtelised liikumised. 
Ta töötas välja matemaatilise analüüsi meetodi, mis kasutab tema 
nime kandvat võrrandit. See diferentsiaalvõrrand on saanud 
rakendusmatemaatika, füüsika ja inseneriteaduse asendamatuks 
töövahendiks. Kellest on jutt? Bremenis võib näha talle püstitatud 
mälestusmärki. 

Selline on esimese Mirabilia 
sarjas ilmunud eesti algupärandi 
kaanepilt. Nimetage autor ja 
teos. 

http://blog.erm.ee/wp-content/uploads/2014/02/Juri-Vella.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Bessel-Ei_-_Bremen_-_2008_A.jpg
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See piimalilleliste hulka kuuluv mürgiste lehtedega toataim 
(Codiaeum varigatum) võidab populaarsust. Taime kodumaa 
on Kagu-Aasia. Saksa keeles kutsutakse teda imepõõsaks 
(Wunderstrauch). Mis taim? 

See Stephen Pearce`i maal kannab 
pealkirja „Arktika nõukogu 
plaanimas Sir ... otsinguid“. Keda 
hakati otsima? 

Mis linnas on püsti need kaks 
sammast? 

ERSO *** pillirühma kontsertmeister on juba kolmandat hooaega 
austraallane Guy Spielmann. Mis pilli Spielmann mängib? 
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Näete ühe liigirikka seeneperekonna kaht 
esindajat. Pea kõik liigid perekonnas on 
pruunides toonides, kiulised, tihti noorena 
kaetud looriga. Häid söögiseeni on nende hulgas 
vähe, eestlased neid ei tunne ega korja. On ka 
mürgiseid liike, näiteks kastan*** ehk  
Cortinarius orellanus, perekonna tüüpiline esindaja (vasakpoolsel pildil). 
Paremal on lilla ***, mis on tõepoolest üleni tumelilla. Mis seeneperekond? 

Pildil võiks esmapilgul olla näitleja või spordimees. On aga revolutsionäär –
nii- tehnoloogia kui finantsalal. Kes? 

Selline on õhuvaade ühele F1 ringrajale, kus F1 
etappe on pausidega peetud aastast 1970. Seni 
on edukaim sõitja 3 GP-võiduga Alain Prost. 
Tänavusel hooajal oli see esimene etapp, kus 
stardirivi juhtis keegi, kes ei esindanud 

Mercedest – nimelt Felipe Massa. Mis riigi etapp ja mis 
firma nime kannab ringrada praegu? 

Kes on kunstnik, selle 
“skulptuuri” looja? Vihjeks 
olgu lipp, mis viitab kunstniku 
sünnipaigale. 
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Siin on üks umbes 100 aastat tagasi tehtud foto. 
Mis nime kannab ja mis linnas asub see 
G.F.W.Geisti projekti järgi 1842. aastal valminud 
kirik? 

 

Milline nimi ühendab sinises särgis noormeest, 
raamatu „Suurtükiväelasena sõjatandril“ autorit ja 
saarterühma Arafura meres? 

 

Kes on see grafitikunstnik, „Eesti Banksy“, kes 
pälvis 2014. aastal Tartu linna kultuuripreemia 
aasta teose looja kategoorias? Nähtava teose 
nimi on "Kannahabe ja nõiakütt" (2014). Pildil 
paneb politseinik nimesildiga "Nõia Kütt" käsi 
raudu Eno Raua lasteraamatu "Naksitrallid“ 
tegelasel Sammalhabemel, kelle habemes 
kasvavad kanepitaimed. Kuna kunstniku 
pärisnimi ei ole laiemale publikule avalikustatud, 
siis küsime pseudonüümi. 

Sireli perekonda kuulub 12 liiki puid-põõsaid. 
Perekonna ladinakeelne nimetus on tuletatud 
kreekakeelsest sõnast, mis tähendab toru või 
pilliroogu. See sõna on omakorda tuletatud ühe 
nümfi nimest, keda Paan kimbutas. Kes oli see 
nümf? 
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See koeratõug on kujunenud aastatuhandete jooksul 
ränkade tingimuste ja loodusliku valiku tulemusena, 
mida vaid pisut on mõjutanud inimese käsi. Aastal 
1271 Aasias rännanud Marco Polo on oma 
reisikirjades kirjeldanud koera, kelle mõjukas välimus 
ning loomulik vastupidamisvõime jättis rännumehele 
kustumatu mulje. On andmeid Tšingis-Khaani 
hiigelarmee erilisest hiiglasuurte koerte rügemendist. 

Aasias levinud uskumuse kohaselt on silmade kohal asuvad laigud valvuri „topeltsilmad“, mis valvavad ka siis 
kui koer magab. Halbade olendite lähenedes kihutab „topeltsilmadega“ koer kurjad vaimud, inimesed või 
loomad kartmatult minema. Mis koeratõug? 

Ühel pildil on arhitekt, teisel tema loomingust üks näide (valminud 
2003). Nimetage arhitekt ja olümpialinn, kus see objekt paikneb. 

 

Juuresoleval pildil on näidatud kiirusjaotusi ühes 
aineolekus. See aineolek tekib, kui jahutatakse 
rubiidiumi aatomeid ning kontsentreeritakse nad 
väikesesse ruumi. Seejärel ei saa neid enam üksteisest 
eristada ning nad käituvad kui üksik suur superosake. 
Kuidas nimetatakse sellist olekut? See on saanud nime 
kahe teadlase järgi, kes seda esmakordselt kirjeldasid. 

Baron Divavesi Waqa on oma riigi 14. president. Võimule sai 
ta aastal 2013, enne teda oli presidendiks Sprent Arumogo 
Dabwido. Riigi esimeseks presidendiks oli Hammer DeRoburt 
ning tuntumatest presidentidest võib mainida veel Marcus 
Stephenit, kes on esindanud oma riiki OMil tõstmises, tulnud 
7-kordseks Briti Rahvaste Ühenduse mängude 
võitjaks ja võitnud MM-il hõbemedali ning 
praegune parlamendi spiiker Ludwig Scotty. 
Näete ka riigi vappi. Milline riik? 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Bose_Einstein_condensate.png
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See loomabeebi on pärit Jurassic 
Parkist. Mis loomaliik? 

Kaks pildil olevat meest 
on tuntud Vestmann-
Piibeleht paar oma riigis. 
Viimati väitis vanem 
mees muuhulgas, et 
noorem on spioon. 2. 
novembril võib juhtuda 
ka see, et noorem mees 
hõivab vanema tänase 
ametikoha. Kes on need 
kaks poliitikut? 

Pildil on jalgpallur, kellele sajas (ühtlasi viimane) mäng 
rahvuskoondise eest 2014. aasta MM-l lõppes õnnetu 
omaväravaga. Selles mängus oli ta pealegi koondise kapteniks. 
Kes ja mis riik? 

Siin on ühe kunstniku kaks autoportreed ja mälestusmünt, mis anti välja 10 aastat pärast kunstniku surma 
tema sünnimaal. Kes on see kunstnik? 
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Kuidas on kassi nimi sel pildil? 

Seda riiki on pärast oma onu kukutamist juba 35 
aastat valitsenud Teodoro Obiang Nguema. Talle 

kasvab väärikas järglane – poeg Teodoro Nguema Obiang, endine 
põllumajandusminister ja nüüd asepresident. 
Väikest Teodorot kutsutakse ka Teodoriniks. 

Teodorin armastab väga kalleid autosid ja kaatreid, 
tal on (õieti olid) majad LAV-s, Californias ja Pariisis, 

aga USA ja Prantsusmaa võimude arvates on need 
varad soetatud tänu rahapesule ja korruptsioonile, 

mistõttu enamik sellest on arestitud. Mis riiki see 
perekond valitseb?

Muinsuskaitseamet on lõpuks hakanud kaitse alla võtma ka XX 
sajandi arhitektuuri. Esimeseks mälestiseks kuulutati arvatavalt 

Elmar Lohu projekteeritud hoone, mille 
pidulikku avamist 1939. aastal sel pildil 
näete. Mis linnas see asub? 

See tundmatu kardinali portree on Prado muuseumi üks 
tähtteoseid. On oletatud, et see võib olla ka hilisem paavst 
Paulus III (1534-1549). Kes on kunstnik? 
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Cabo Verde eskuudodelt kadus 1992. aastal Amilcar Cabrali pilt. 1000-sel tuli Cabrali asemele silmapaistmatu 
pruunikashall linnuke Acrocephalus Brevipennis. Sama perekonna esindajad elavad ka Eestis üsna arvukalt, 
näiteks aed-***, kes eelistab 
pesitseda nõgesepõõsas. Liigid on 
väga sarnased, eristatakse neid 
peamiselt laulu järgi. Mis linnud? 

Näete Jean-Antoine Watteau maali 
“Sõit *** saarele”. Mis saarele? See 
olevat koht, kus jumalanna Venus 
pärast merevahust sündimist maale 
astus. Saarest 150 km lääne suunas 
asub Vahemere sügavaim koht (5267 
m). 

Kes on pildil? Tema suurimaks saavutuseks võib pidada 
maailmameistrivõistluste nelja etapivõitu. 

Kes on need kaks animafilmide kangelast, kellele 
püstitatud monumenti näete? Nad tegutsesid 
ajavahemikus 1963-1986 saja viiekümnes animafilmi 
seerias ning kahes filmis. Nende filmid olid ühed 
väheseid animafilme, mida lubati Iraanis näidata 
peale 1979. aasta islamirevolutsiooni. Kodumaalt 
kaugemal tunti neid tegelasi ka kui Jym ja Jam ning 
Benny and Lenny. 
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Nimetage linn, mille 
sümboliks on see 
kellatorn kõrgel mäe 
otsas. Kell näitab aega 
pidevalt 1712. aastast 
alates. Näete ka linna 
vappi. Samanimeline 
söögikoht pakub Eestis 
maitsvat sööki. 

Pildil on mees, kes teenistuse eest lennuväes pälvis 
brigaadikindrali aukraadi. Kes? 

Näete USA olümpiakoondise paraadvormi Londonis 2012. 
Neist riietest tekkis pahandus, sest riided olid valmistatud 
Hiinas. Küsime moeloojat, vormi autorit (paremal). 

Siin on üks ammune perepilt – ema, isa ja kaks 
poega. Kõik nad kannavad siin sama 
perekonnanime. Millist? Lähisugulastest olgu 
veel nimetatud ema vend ja poiste onu August 
Feldman, Eesti Laskurkorpuse 249. diviisi 
staabiülem ja komandör ning hiljem Eesti NSV 
sõjakomissar. 
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Jaapani keskaegseist kindlustest 
võimsaim on XIV-XVII sajandil rajatud 
Himeji loss. Loss on tuntud ka kui 
Hakuro-jō või Shirasagi-jō, mis 
tähendavad ühe linnu kaht erinevat 
liiki. Mis lind? 

Pildil on 1938. aastal vette lastud 1750 reisijale 
kavandatud kruiisilaev. See kandis kõrvalpildil 
oleva mehe nime. Mis nimi? 

See pisike vallabi on väga haruldane, 
peamiseks elukohaks on neile jäänud 
Rottnesti saar Austraalia läänerannikul. 
Saare nimi pärinebki neilt loomakestelt, 
kuna nad 1696. aastal saabunud 
kolonisaatoritele suuri rotte 
meenutasid. Mis on looma nimi? 

Kes on see näitleja? 
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Tuul kannab ämblikke  
üle niidu ja jõe mets  
seisab mõlemal pool mõlemad peod lahti  
kahekümnes sajand üks lennuk  
veab valge joone Võrumaa kohale  
paljajalu kuskilt koju tulles  
seisatan pihlaka ette 

See lipp oli kasutusel kunagises Austria-Ungari impeeriumi koosseisu aastail 1815-
1918 kuulunud kuningriigis ning on selle piirkonna lipuna kasutusel ka praegu. Milline 
kunagine kuningriik? 1910. aasta seisuga oli riigi pindala 12,831 km² ning seal elas 
645,666 inimest. Pealinna nimi tollases ametikeeles langeb kokku tuntud rõivafirma 
nimega.  

Neid kahte meest – üks Jugoslaavia suurmeister, teine Kasahstani male 
patroon (1914-2000) – ühendab üks seis malelaual. Avakäigud e2-e4 d7-d6 
viivad enamasti just sellesse seisu. Nimetage mõlemad nuputõstjad. 

Pildi pealkirjaks 
on “Arsti juures”. 
Autori nimi ühtib 
neid krõpse 
tootva firma 
nimega. Mis 
nimi? 

Need värsid on pärit Jaan Kaplinski 1986. 
aastal ilmunud luulekogust, mille pealkiri 
langeb kokku piltidel kujutatud käpalisega. 
Mis lill? 
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Kes on pildil? Kes on pildil? Kes on pildil? 

Mis aastal on nad (A1-A3) sündinud? 

Kes on pildil? 

Mis aastal on nad (B1-B3) sündinud? 

Kes on pildil? Kes on pildil? 
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Vastused  
1 Rama I 31 Aru I 
2 rendang J 32 Edward von Lõngus I 
3 Magnus Wislander – käsipall J 33 Nauru I 
4 Arquette M 34 tiibeti mastif A 
5 Eesti lennuvägi ja Hamburger SV I 35 Bose-Einsteini kondensaat I 
6 Barcelona I 36 Innsbruck, Zaha Hadid JA 
7 Hamilton-Russelli karikas, maleolümpia J 37 Traian Basescu, Victor Ponta (Rumeenia) M 
8 Meelis Rämmeld I 38 triceratops A 
9 Vorošilov, Ždanov, Švernik A 39 Joseph Yobo, Nigeeria J 

10 Kapadookia M 40 Oskar Kokoschka A 
11 Inspektor Sarah Lund (Sophie Gråbøl) I 41 Ekvatoriaal-Ginea A 
12 Charlie Chaplin A 42 Peemot (Begemot) JA 
13 kokošnik J 43 Loksa A 
14 tortellini M 44 Raffael A 
15 Yugo (Zastava) M 45 Kythera J 
16 Roxy Music I 46 roolind A 
17 Felipe VI J 47 Michele Mouton J 
18 neenetsid (metsa- ja tundra-) I 48 Bolek & Lolek I 
19 Friedrich Bessel I 49 Jimmy Stewart A 
20 Henn-Kaarel Hellat, Naiste maailm A 50 Graz A 
21 John Franklin I 51 Ralph Lauren J 
22 ebakrooton M 52 Järvi A 
23 Berliin A 53 haigur (hõbe- või valge) J 
24 klarnet A 54 kvokka ehk lühisabakänguru J 
25 Elon Musk M 55 Robert Ley A 
26 vöödik A 56 Tobey Maguire A 
27 Austria Grand Prix, Red Bull M 57 Dalmaatsia I 
28 Robert Indiana JA 58 käoraamat JA 
29 Syrinx I 59 Vasja Pirc, Anatoli Ufimtsev A 
30 Tartu Maarja kirik A 60 Kiwa A 

A1 Percy Bysshe Shelley A B1 Joao Havelange A 
A2 Gioacchino Rossini I B2 Olivia de Havilland I 
A3 Karl Ernst von Baer A B3 Roman Toi A 
A4 1792 A B4 1916 A 

Küsimused: Jevgeni Nurmla - J, Indrek Salis - I, Mati Räli – M, Aare Olander - A  

 

 


