
Tartu meistrivõistluste VIII voor, 25. veebruar 2015 
 
 

 
 

1.  Ansambli Rosta Aknad muusikalise projekti, „… Partei“, asutamiskongress peeti 1990. aastal Tartu 
Muusikapäevade raames Tartu Tamme Staadionil. Esitati kaheksa lugu mille muusika autoriks ja 
solistiks oli Peeter Volkonski. Võib öelda, et küsitava Partei nimi on kontrastiks Eesti 
Vabaerakonnale, mille ridades Volkonski tänavu Riigikokku kandideerib. Mis partei? 

 
2. Herman Melville’i „Moby Dick“ oli suuresti inspireeritud ühest 1820. 

aastal päriselt juhtunud intsidendist, mil kašelott rammis ja uputas 
Vaiksel ookeanil Ameerika vaalapüügilaeva. Merehätta jäänud 
kakskümmend meremeest läbisid ligi sajapäevase katsumuste 
kadalipu, kus ei puudunud ka viimases hädas ette võetud kannibalism. 
Päästeti neist lõpuks vaid kaheksa. Küsime selle laeva nime. Vihjeks 
veel et nimi on sama ühe Inglise maakonnaga, mida juuresoleval 
kaardil näete.  
 

3. Näete antiikset kaitseseadeldist, nn. „küünist“, mida teatakse selle väljamõtleja nime järgi. Seadeldise 
eesmärk oli kaitsta leiutaja kodulinna pealetungi eest merelt. Arvatakse, et see kujutas endas teatavat 
tõsteseadeldist, mille abil haagiti laev konksu külge, tõsteti osaliselt üles ning aeti kreeni või kukutati 
vette. Väidetavalt leidsid seadeldised efektiivset kasutust Teises Puunia sõjas 214. aastal eKr. Kes on 
selle seadeldise autor? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Fotol näete 1895. aastal USAs Illinoisi osariigis sündinud 

leiutajat, kes on oma tegevusega jälje jätnud muuhulgas nii 
auto-, kella- kui sõjatööstusese arengusse. Ilmselt suurima 
panuse on mees andnud aga ilmselt (proge)rokkmuusikasse. 

Kes? 
 
 
 
 
 

5. Küsime 2000. aastal valitsuse korraldusega nr 921-k moodustatud riiklikku aktsiaseltsi, mille juhatuse 
esimees on Peeter Vään ja nõukogu esimees Stanislav Tšerepanov. Ettevõtte pakub oma teenuseid nii 
kuues „kohustuslikus“ piirkonnas (ja seeläbi näiteks ka Lehtma, Hundipea, Bekkeri ja Sviby kandis) 
kui ka väljaspool neid. 2013. aasta statistika kohaselt teostati tol aastal teenust 10 614 korral, aastal 
2003 oli see number aga näiteks 19 808. Tellijale olgu veel teadmiseks, et valeväljakutse läheb 
maksma 333 eurot. Mis ettevõttest on jutt? 
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6. Näete fotodel Iiri näitlejat-koomikut, kes on eestlastele varasemalt tuntud eelmisesse kümnendisse 

jäänud populaarse Briti komöödiasarja „Black Books“ kaasautori ja misantroobist peategelase Bernard 
Blacki kehastajana. Näitlejatööle lisaks on mees edukas stand-up koomik ning müüs korraldajatele 
üllatusena oma etteastega 2012. aastal välja kolm täissaali Tallinnas ning esines 2013. aastal ka Tartus. 
Kes?  

 
 

 
 
 
 

7. Näete pilte, mis on tehtud Nouadhibou sadamas (endise nimega Port-Étienne, riigi 
majanduskeskus ja suuruselt teine linn), kus asub „maailma suurim laevade kalmistu“. Surema 
toodud laevu on sadu, osa neist on uppunud, osa maha jäetud ja osa lihtsalt sinna roostetama 
veetud – kuna nõuetekohane mahakandmine maksaks kohalikus vääringus liiga palju ouguijasid ja 
khoume. Kasutab seda raha 3,5 miljonit inimest. Reisida sellele antiiksete linnade, lummavate 
oaaside ja peadpööritavalt sügavate kanjonite maale eriti ei soovitata, aga kes seda siiski teeb, 
võiks sihtpunktiks võtta nt Chinguetti või Oualâta. Sel maal paiknevad maailma ühed suuremad 
kipsimaardlad, ent pole seevastu olümpiamedaleid ega Eesti saatkonda. Mis riik? 
 
 
 
 
 
 
 

8. Aastail 2004-2014 noppis küsitav isik kokku 20 OM ja 
MM-medalit (peamiselt kulda), kahel korral võitis ta nii 
MK-sarja üldkokkuvõtte kui kodumaa parima 
meessportlase hääletuse (mõlemad 2008, 2011). 
Praeguseks on ta küll spordist taandunud ning põhjust 
näete parempoolsel pildil. Kes?  

 
9.  Näete kuulsa USA pangaröövli John Dillingeri püstolit, mis ta sokist 

1934. aastal arreteerimisel ära võeti. Seda tüüpi püstoleid (väikesed, 1-2 
lasulised taskupüstolid, mis olid populaarsed 19. sajandil ja 20. sajandi 
alguses) hakati nimetama Ameerika relvameistri järgi, kes selle 
püstolitüübi leiutas. Mis nimega neid kutsutakse? 
 
 

10. Kuulete ja näete fotol Prantsuse heliloojat ja organisti (1845-1924), kes oli aastatel 1905-1920 ka 
Pariisi Konservatooriumi direktor. Mehe muusika kohta on öeldud, et see on justkui ühenduslüliks 
19. sajandi teise poole romantismi ja 20. sajandi esimese poole modernismi vahel ning mõjutanud 
paljusid 20. sajandi heliloojaid. Kes? 
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11. San Francisco ärimees, olles rahulolematu Ameerika Ühendriikide 
poliitilise struktuuriga, saatis 1859. aasta 17. septembril laiali kirjad 
erinevatele kohalikele ajalehtedele kuulutades end Ameerika Ühendriikide 
imperaatoriks. 21 aastase „valitsemisaja“ jooksul jõudis ta välja anda 
mitmeid kõnekaid määruseid (näiteks USA kongressi laialisaatmiseks ja 
San Francisco lahe alla tunneli ehitamiseks). Kõikide kohta ei ole siiski 
teada, kas „imperaator“ ikka ise on nende autor või on need 
ajalehetoimetajate väljamõeldised. Kuigi mõned pidasid teda hulluks (või 
vähemalt ekstsentrikuks), tuli tema matusele 1880. aastal austust avaldama 
ligi 30 000 inimest. Kellest käib jutt? Kui nimi kohe ei meenu, võib abiks 
olla muuhulgas omaaegse failihaldustarkvara peale mõtlemine.   

 
 
 

12. Seda mürgist taime on ajalooliselt kasutatud kosmeetikas - daamid tilgutasid 
selle ekstrakti endale silma. Kuna taime mürk blokeerib silmas olevate 
lihaste retseptorid, siis on tulemuseks laienenud pupillid. Sellest kasutusest 
on tulnud ka taime rahvusvaheliselt tuntud nimetus. Mis taim? 

 
 
 
 

13. Küsime nimekat Austria graafikut, maalikunstnikku ja 
kirjanikku (eluaastad 1877-1959). Mees kuulus Müncheni 
kunstirühmitusse „Der Blaue Reiter“ ning tema loomingust 
suurema osa moodustavad ligi saja maailmakirjanduteose 
illustratsioonid.  Tema esikromaan „Teisel pool“, ilmus eesti 
keeles 2007. aastal. Kes? 

 
 
 

14. Eesti Ajalehtede Liidu poolt omistatakse iga aasta lõpus kellelegi pressisõbra ja pressivaenlase tiitel 
ning seda juba alates aastast 1994. Pressisõbra tiitleid, mille 2014. aastal pälvis Elroni juhatuse 
esimees Andrus Ossip, on üle ühe ette näidata vaid Allar Jõksil (2002, 2010). Ka pressivaenlase 
tiitlid (2014. aastal Neinar Seli) on käinud valdavalt käest kätte, kaks korda on see omistatud Lennart 
Merile ning koguni kolm korda (2004, 2009, 2013) küsitavale isikule, kes muuhulgas jõudnud olla 
näiteks Eesti Vabariigi välisminister. Kes? 

 
 

15. Küsime saart Vaikses ookeanis, pindalaga veidi üle 30 000 m2 ning rahvaarvuga üle 700 000. Saare 
varasem nimi sisaldas ka viidet Hispaania meresõitjale Juan Francisco de la Bodega y Quadra’le. 
Tänapäeval tunneme saart aga vaid Briti meresõitja järgi, kelle nime kannab ka üks olümpialinn. 
Saarel kasvatatakse muuhulgas sidruneid ja oliive ning osakest saarest katab teatud tüüpi vihmamets. 
Mis saar? 
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16. Vasakpoolsel pildil näete David Beckhami 1998. aasta MM-il, hetk enne seda kui talle näidatakse 

rumala kannalöögi eest punast kaarti ning parempoolsel pildil „rõõmsat“ taaskohtumist kannatanuga 
2002. aasta MM-il. Teise mehe mängijakarjäär kestis aastatel 1987-2006, mille jooksul jõudis ta ka 
106 korda Argentiina koondist esindada ning Hispaania ja Itaalia meistriks tulla. Ka hiljem pole mees 
käed rüpes istunud ning on muuhulgas viimasel kahel aastal koju viinud koduliiga aasta treeneri 
auhinna. Kes? 

 
 
 
 
 
 
 

17. Küsime Nigeeria kirdealadel hirmu külvavat sõjalis-religioosset rühmitust, 
mis asutati 2002. aastal ning on aktiivne ka Nigeri, Tšaadi ja Kameruni 
aladel. Grupeeringu ametlik nimi on Jamā‘atu Ahli is-Sunnah lid-Da‘wati 
wal-Jihā, ent rahvusvaheliselt on ta tuntud teise nimega, mis enamasti 
tõlgitakse kui „Lääne haridus on keelatud“. Mis terrorirühmitusest on 
jutt?   

 
18. Näete fotosid naabermaakonnas asuvast kihelkonnakeskusest, mille keskel paikneb 14. sajandi teisel 

poolel ehitatud kirik koos sinna juurde kuuluva kiviristi ja põlispuude grupiga. Kui 1950. aastal anti 
külale ametlikes dokumentides Viktor Kingissepa nimi, siis aastatel 1951-1978 oli järveta asula 
nimeks Järve. Vihjeks veel niipalju, et külas olev kool kannab teeneka keeleteadlase J. V. Veski 
nime, kes õppis seal aastatel 1883 – 1887. 2011. aasta rahvaloenduse seisuga elas külas 220 elanikku. 
Mis küla?  

 
 
 

 
 
 
 
 

19. Kes on see pildil olev lennuvõimetu papagoi? Lind elab vaid ühel 
saarel maailmas, omal jõul vetevälju ületada ei suuda ning on 
tõsises väljasuremisohus (kogu populatsioonis teadaolevalt vaid 
126 isendit). Mis lind? 

 
 
 
 

20. Kuulete noort lauljatari, kelle eelmisel aastal valminud loost 
„Linn on minu“ valmis DJ ja produtsendi Demie poolt tantsuline 
remix, mis vallutas klubid ja raadioeetri. Remix jõudis lõpuks 
Raadio 2 aastahiti edetabelis kodumaiste lugude seas neljandale 
kohale, on andnud inspiratsiooni uutele DJ-dele ning toonud loo 
ka näiteks Hannes Võrno ja Peeter Oja huulile. Kes laulab? 
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21. 1816. a. juhtus Aafrika läänerannikul ühe laevakaravaniga 
õnnetus ning laev “Méduse” sõitis tormi ajal karidele. 
Ohvitserid paigutati päästepaatidesse, madruste, soldatite ja 
naiste jaoks ehitati parv, mida päästepaadid hakkasid 
kaldale vedama. Siis aga, hirmul uue tormihoo ees, lõikasid 
ohvitserid köied katki, jättes parve 150 inimesega omapead 
hulpima. Algasid traagilised sündmused, mida hiljem 
kirjeldasid oma ülimenukas romaanis kaks pääsenut. 
Raamatu autoritega võttis ühendust üks prantsuse maalikunstnik ja litograaf (1791-1824), et 
loetut võimalikult täpsemini lõuendile jäädvustada – nii sündis “Méduse parv”, romantismi 
esikteoseks peetav maal, millel on näha lootuse säilitanuid, ükskõikseid, meeleheitel olevaid 
inimesi ja ka laipu. Kes on selle maali autor? 
 
 

22. Küsime NBA korvpallurit, kelle eristamiseks piisab täiesti juuresolevast pildist. Mängumees on ta 
aga kõva, käesoleval hooajal on mees New Orleans Pelicans’i eest keskmiselt ladunud 24,9 punkti 
ja noppinud 10,4 lauapalli mängu kohta. Varasemast tasub ära märkida NBA drafti esimeseks 
valikuks olemine (2012), NBA parima viskeblokeerija tunnustus (2014) ning ka veidi kõlisevat 
auhinnakapis – maailmameistritiitel (2012) ja olümpiakuld (2014). Kes? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Näete pildil Põhja-Korea rahvuslille, mis on oma nime saanud aga 
prantslasest botaaniku järgi. Mis lill?  
 

 
24. Küsitav isik sündis 1420. aastal Hispaanias, teadaolevalt Valladolidi linnas 

või selle lähedal. Ta astus juba noores eas dominiiklaste ridadesse ning oli 
pühendunud kristlane. Ta toetas juutide väljaajamist Hispaaniast hoolimata 
sellest (või siis just selle tõttu), et tema esivanemate seas oli judaismist 
kristlusse pöördunuid. Kõigele lisaks nimetas paavst ta 1483. aastal 
Hispaania esimeseks peainkvisiitoriks. Kes? 

 
 
 

25. 2007. aastal sai elutöö Oscari 1928. aastal sündinud itaallane, kelle 
auhinnakapist võib leida muuhulgas kolm Grammyt, kaks Kuldset Gloobust ja 
viis BAFTAt. Käe on mees külge pannud lugematule arvule filmidele 
(muuhulgas näiteks dollaritriloogia, „Bugsy“, „Ripley’s game“ jpt) aga ka 
1978. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste õnnestumisele. Kes? 
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26. Küsime levinud poisslapse nime, mis algupärasel kujul olla tähendanud midagi „kuulsusesära“ 
sarnast. Sellenimelised kuningad valitsesid muuhulgas Prantsusmaad aastatel 922-923 ja 972-1031, 
Napolit 1309-1343 (itaaliapärases vormis) ning Šotimaad 1306-1329, 1371-1390 ja 1390-1406. 
Spordisõbrale teadmiseks, et perekonnanimena on seda muuhulgas kandnud ka mõned prantsuse 
olümpiapronksimehed: Michel (1988, 1992), Max (1998) ning Julien (2002, 2006). Estica mehed 
võivad aga hoopis meelde tuletada omakandimehe Georg Lurichi keskmise nime. Mis nimi?  
 

 
 

 
 
 
 
 

27. Näete pildil esmakordselt 1987. aastal briti Martin Handfordi sulest ilmavalgust näinud joonistatud 
hipsterit, kes üle kõige armastab ennast rahvamassi hulka ära kaotada. Seda siis nii raamatu- ja 
ajakirjakaante vahel kui ka videomängudes ja mujal.  Noormehe nimest on ka eestipärane versioon 
loodud aga muidu kutsutakse teda näiteks Juraks (Horvaatias), Valdikuks (Tšehhis) ja Holgeriks 
(Taanis). Kuidas teatakse teda aga rahvusvaheliselt? Sobib nii Briti kui Ameerika versioon.  

 
 
 
 
 
 
 
 

28. Küsime mäge Alpi mäestikus kõrgusega 4478 meetrit. Tipp vallutati esmakordselt 
aastal 1865 ning selleks ajaks olid veel kõrgemad tipud Alpi mäestikus juba 
vallutatud. Tegu on ühe ohtlikuma tipuga Alpides. Esmavallutusel, 14. juulil 
1865, hukkus seitsmest mägironijast neli (sellest ekspeditsioonist on vändatud ka 

mitmeid filme) ning järgneva aja jooksul rohkem selle tipu vallutamise katse 
saatuslikuks saanud rohkem kui 500-le inimesele. Terava tipu ning järskude 
nõlvadega mägi on muutunud Alpi mäestiku üheks sümboliks. Mis nime küsitav 

mägi kannab?  
 

29. Jules Verne'i loodud kapten Nemot kujutatakse kui India prints Dakkari, kes kaotas oma pere India 
Vabadussõjas Briti Impeeriumi vastu 1857. aastal ning sõitis pärast seda rõhutuid aidates mööda 
maailmameresid. Vähem  teatakse, et romaani „20 000 ljööd vee all“ esimeses, avaldamata 
versioonis portreteeris Verne teda hoopis teise rahvuse esindajana, kelle pere hukkus ühes teises 
ülestõusus ühe teise kurja impeeriumi vastu. Kuna Verne'i kirjastaja Pierre-Jules Hetzel kartis 
Prantsusmaa liitlasest impeeriumi solvamist, raamatu keelustamist ja võib-olla muidki 
komplikatsioone, siis muudeti kapten Nemo hinduks. Egas brittide vastu polnud ju poliitkorrektsus 
vajalik. Mis rahvusest oli Nemo originaalis? 
 

30. Kuulete tuntud rõõmsameelset poplugu aastast 1983. Bändi nimi aga sisult 
kuigi rõõmsameelne ei ole ning vihjab osadel andmetel mõningate 
poomissurma mõistetute viimsetele hetkedele, teistel aga I maailmasõjas 
okastraadi küljes rippuvate ning kuulipildujatule alla jäänud laipade kurvale 
saatusele. Bänd on loodud 1979, solistiks Tony Hadley. Mis ansambel? 
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31. Küsime jalgpallurit, kes olnud osaline päris mitmes jalgpalli 

tiitlivõistluste finaalis. EM-finaal oma kodumaal läks omal ajal igati 
edukalt ent juba ülejärgmise aasta MM-finaalis tuli pingipoisina 
kaotusega leppida. 12 aastat hiljem sai mees aga selle vea parandatud. 
Veel omakorda 18 aastat hiljem jõudis küsitav treenerina taas EM-finaali 
välja kuid tiitlit noppida seekord ei õnnestunud. Kes? 
 
 

32. Küsime pika ajalooga populaarset eset/mänguasja, mis tänapäevasel kujul jõudis tootmisesse 1957. 
aastal ning juba paari aastaga leidis omale enam kui 100 miljonit omanikku. Tootjafirma andmetel 
keelustati see „Ameerika elulaadi tühjuse sümbol“ esialgu Nõukogude Liidus ning ebasündsuse tõttu 
oli see keelatud näiteks ka Jaapanis. Millest on jutt? 

 
33. Allolevate hüperrealistlike teoste autor on sündinud 1973. aastal, Tartus. Hariduselt (1991. aastal 

Tartu Kõrgema Kunstikooli lõpetanud) skulptor kuid tema põhilisteks väljendusvahenditeks on 
joonistused ning viimastel aastatel ka fotograafia. Ise on ta oma õpingute ning joonistamise kohta 
öelnud järgmist: „Tollal ei olnud lihtsalt väga palju erialasid, peale skulptuuri oleks võinud ka näiteks 
puidu restaureerimist õppida. Eks joonistamine oli alushariduse osa, mida seal kõik teevad. 
Skulptuuriga olen vähem tegelenud juba sellepärast, et see nõuab spetsiaalset ruumi, ettevalmistust ja 
tööriistu. Ning kiviraidumine on ikka eriti aeganõudev. Joonistada saab suvalise laua taga või põlve 
otsas.“ Portreeseeria „Igapäevased peegeldused“ (mõned näited seeriast allpool) tekitasid 2013. aastal 
Eesti inimestes veidi elevust, sest oli ületanud Briti tabloidi Daily Mail uudisekünnise. Aasta varem 
oli sama seeriat reklaaminud ka USA tuntum veebiväljaanne Huffington Post. Kes on kunstnik? 
 
  
 
 
 
 
 
 

34. Küsime linnuliiki, mis on levinud Karjalast idas Põhja-Euroopas ja -Aasias, lõunas ulatub tema levila 
Mongoolia ja Jaapanini. Eraldi asurkond elutseb Himaalajast Kesk-Hiinani. Linnuharulduste 
komisjoni andmetel on teda Eestis kohatud vaid 5 korda (viimati kahel korral aastal 2012, mil üks 
lind õnnestus ka rõngastada), sh üks pesitsusjuhtum Kiidjärvel 1980. aastal. Mis lind?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Kirjandusrühmitusel Siuru on oma tegutsemisaja jooksul olnud kokku kaheksa liiget. Esialgsed kuus 
liiget olid August Gailit, Marie Under, Johannes Semper, Friedebert Tuglas, Artur Adson ja Hendrik 
Visnapuu. Võrdlemisi vahetult enne tegevuse lõppu lahkusid Gailit ja Visnapuu ning asemele astusid 
uued liikmed (mõlemad on sündinud 1890. aastal Viljandimaal). Kes?  
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36. Eelmise aasta alguses valis Eesti Jalgpalli Liit oma maskotiloomaks sinise siili, mis annab 
vastastele aimu, et me ei pruugi olla kõige suuremad ja tugevamad, kuid võime olla kõige 
targemad. Just nagu oli tark olnud siil, kes Kalevipoega hea nõuga kostitas. Võib öelda, et 1991. 
aastast alates on ka videomängutootja SEGA „maskotiks“ olnud sinine siil, kes lugematutes 
arvudes platvormipõhistes mängudes maailma pahalaste käest päästab. Tõsi küll, enamasti mitte 
oma targa pea vaid üleloomulikult kiirete jalgade abil. Küsimegi teilt selle Jaapani siilipoisi 

nime. 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. See laskesuusataja on mitmekordsetest MK-üldvõitjatest ainus, kellel pole ette 
näidata ainsatki olümpiamedalit. Üleüldse on tal saavutusi napilt – individuaalselt 
vaid 2 MK etapivõitu ning mõned poodiumikohad peale selle. MM-võistlustel 
läks veidi paremini – kokku 7 medalit, ent kuldasid ikkagi vaid üks (1995 
meeskonnasõidus). Ta oli kodumaalt esimene mitmekordne laskesuusatamise 
MK üldvõitja ning need esikohad tulid hooaegadel 1991/92 ja 1994/95. Tema 
onu on taliolümpial aga palju edukam olnud – 2 kulda ja 3 hõbedat 1968-1976. 

Mis on nende ühine perekonannimi? 
 

 
 

38. Näete fotol endist kauaaegset Harvardi ülikooli professorit, 
eluaastatega 1883-1950. Austrias sündinud mees jõudis 1919. 
aastal põgusalt pidada ka Austria rahandusministri ametit. 20. 
sajandi mõjukamaid majandusteadlasi ja politolooge on enim 
tuntud juhtiva innovatsiooniteoreetikuna aga oma panuse on ta 
andnud muuhulgas näiteks ka majandustsüklite ja demokraatia 
mõtestamisel. Kes? 

 
 
 
 

39. Näete kahte stiilinäidet ühest üsna veidrast raamatust. 
Teos on rikkalikult illustreeritud ja kirjutatud 
keeleteadlastele-krüptograafidele tundmatus keeles. 

Mis nime see raamat kannab? 
 
 
 

40. Lõpetuseks muusikaküsimus. Küsime solisti nime. Maksu- ja tolliametis maksukonsultandina töötav 
mitmekülgne mees on muuhulgas kutsunud 2007. aastal ellu muusikaprojekti „Eesti vanad 
lastelaulud“ ning teeninud oma Vikipeedia lehe andmetel omal ajal tunnustuse „Eesti Kodanike 
Komiteede mälestusmärk registreerijaile tehtud töö eest“. Kes? 
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Vastused 
 

I PLOKK 
1) Eesti Orjanduslik Partei          UK 
2) Essex             UV 
3) Archimedes, Sürakuusa linna au ja uhkus        SR 
4) Laurens Hammond, Hammondi elektrioreli looja       SR 
5) AS Eesti Loots           SR 

II PLOKK 
6) Dylan Moran            SR 
7) Mauritaania            RM 
8) Austria suusahüppaja Thomas Morgenstern         RM 
9) Derringer, Henry Deringer’i järgi         UV 
10) Gabriel Faure            SR 

III PLOKK 
11) Imperaator Norton (Joshua Abraham Norton). Vihjeks oli omal ajal populaarne failitarkvara Norton 

Commander, mis oma nime saanud küll hoopis Peter Nortoni järgi    SR 
12) Belladonna (täpsemini must belladonna ehk karumustikas)      UV 
13) Alfred Kubin                UV/SR 
14) Rein Lang            SR 
15) Vancouveri saar           SR 

IV PLOKK 
16) Diego Simeone, praegune Madriidi Atletico jalgpalliklubi peatreener    SR 
17) Boko Haram            SR 
18) Maarja-Magdaleena küla Tabivere vallas Jõgevamaal      SR 
19) Kakapo ehk kakkpapagoi           UK 
20) Epp Kõiv            SR 

V PLOKK 
21) Theodore Gericault           RM 
22) Anthony Davis           SR 
23) Magnoolia, nime saanud prantsuse botaaniku Pierre Magnol’i järgi    UK 
24) Tomas de Torquemada          UK 
25) Ennio Morricone                UK/SR 

VI PLOKK 
26) Robert             SR 
27) Wally, ameerikapäraselt Waldo         SR 
28) Matterhorn ehk Cervino          UK 
29) Poolakas, vanemad hukkusid 1863. aastal alanud ülestõusus Vene tsaaririigi vastu  UV 
30) Spandau ballet, Spandau vangla ja Spandau kuulipilduja ainetel     SR 

VII PLOKK 
31) Dino Zoff, EM 1968, MM 1970, MM 1982, EM 2000           UK/SR 
32) Hularõngas            UV 
33) Heikki Leis            UK 
34) Sinisaba             SR 
35) Johannes Vares-Barbarus ja August Alle        UK 

VIII PLOKK 
36)  Sonic              SR 
37)  laskesuusataja Jon Åge Tyldum, tema onu on Pål Tyldum      RM 
38)  Joseph Schumpeter           SR 
39)  Codex Seraphinianus (autoriks itaallane Luigi Serafini)      UV 
40) Tajo Kadajas                 UV/SR 

 
Küsimusi koostasid: Urmo Võsa, Urmas Kuresson ja Siim Randoja koos nopetega Rait Männiku varasalvest  

             Aitäh!  


