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1. Väidetavalt oli Napoleon esimene, kes nimetas seda linna Põhjamaade
Jeruusalemmaks. Antud linnas olid juutidel tagatud kohaliku valitseja poolt
privileegid alates aastast 1388. 1897. aasta rahvaloenduse järgi oli linnas 38,8
% juute, 2012. aasta rahvaloendusel ümardati nende osakaal linna rahvastikus
nulli peale. Antud linna vanalinn lisati UNESCO maailmapärandi nimekirja kolm
aastat varem kui Tallinn.

2. Kes on see šarmantne 1954. a. sündnud
härrasmees? Rahvuselt usbekk ja Afganistani üks
legendaarsemaid ja vastuolulisema kuulsusega
sõjapealikke. Nõukogude -Afganistani sõja ajal
sõdis valitsusvägede poolel mudžaheedide vastu.
Pärast venelaste lahkumist pööras relvad
Najibullah valitsuse vastu ja oli 1992. aastal
põhitegija Kabuli vallutamisel. 90ndate teises
pooles oli ta Ahmad Shah Massoudi kõrval
Talibani-vastase Põhjaliiga üks peamisi juhte.
USA Afganistani invasiooni ajal toetas aktiivselt
ameeriklasi. 2014 sai Afganistani asepresidendiks.
3. Aastal 624 andis Muhammed Mediinas olles oma järgijatele käsu
hakata palvetama näoga Meka suunas. Mille poole oli varem usklike
pea pööratud?

4. Füüsik ja võitlev taimetoitlane Anatol Sügis paistab silma oma leidliku vaimu ja kirju eluloo poolest. 1959.
aastal valmis tema kaasabil Eesti esimene elektriorel, ainueksemplar, mis oma unikaalse kõlaga kujundas
60ndate levimuusika ja telesaadete kõlapilti. Vahepeal unustusehõlma vajunud instrument toodi sel aastal
Eesti Muusika Päevade raames uuesti välja ja juba homme toimuval kontserdil võib kuulata vanu ja uusi
sellele komponeeritud palu. Mis on selle instrumendi nimi? Ladina keeles tähendab sama sõna juhtumisi
rõugeid.

5. Sel aastal on kaks Eesti noorsportlast tulnud omavanuseliste MM-il olümpialalal medalile. Kes?
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6. Mis aastaga on tegu?






Avatakse esimene autobussiliin Tallinnas.
Leitakse Tutanhamoni haud
Naised saavad esmakordselt valida Hollandi parlamendivalimistel
Sünnivad näitleja Christopher Lee ja poliitik Yitzhak Rabin
Asutati BBC (British Broadcasting Company)

7. Küsime viimase aasta jooksul komeedina Hispaania poliitikaareenile tõusnud parteid.
Viimastel Hispaania üldvalimistel detsembris 2015 saavutati 13,9%-ga paremuselt
neljas tulemus, varem pole partei üleriigilistel parlamendivalimistel osalenud.
Parteijuht on alates 2006. a. Albert Rivera, kes on kogunud tuntust ka partejuhina
alasti poseerides (pildil). Partei juured on Kataloonias ning selle loomise oluline
tõuge oli soov seista vastu Kataloonia isesisvusmeelsetele jõududele. Tegu on
paremtsentristliku liberaalse erakonnaga. Viimase ajani on osaletud aktiivselt
Hispaania võimukõnelustel, kuid uut valitsuskoalitsiooni ei paista kusagilt ja
ähvardamas on erakorralised valimised. Mis partei?

8. Luulevorm, mis keskendub erakordse armastuse väljendamisele. Algselt arenes see 12. sajandil Lõuna-Aasias,
olles seal dari- ja urdukeelne, ent levis sealt (peamiselt sufistide abil) edasi mujale. Meil kasutusel olev termin
on pärit Põhja-Aafrika alade araabia keele vormist. Luuletus koosneb 5-12 üheriimilisest kaksikvärsist,
kujuures viimane neist sisaldab ka autori nime. Ka Eestis on mõni luuletaja antud vormi harrastanud ja mõni
ka viisistanud (nt Ilmar Laaban ja Jaan Pehk). Mis luulevorm?

9. ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) avaldas
eelmisel aastal oma aruandes riikide edetabelid, mis laristavad
kõige enam mageveega. Kui aastatel 1999-2013 kasutas kõige
suurema osa oma mageveest põllumajanduses (99%) ära Somaalia,
siis mis riik kasutas oma mageveest kõige suurema osa (ca 97%)
ära tööstuses?

10. Eesti popmuusika hall kardinal, kes viinud edetabelite tippu rea noorema põlvkonna eesti lauljaid - sh. Birgit
Õigemeel, Marten Kuningas, Jüri Pootsmann, Hannaliisa Uusma. Kirjutanud filmi- (“Alpimaja” “Kirsitubakas”)
ja teatrimuusikat. Sarnaselt onuga (Apelsin, Radar) mängib ka ise mitmes bändis basskitarri. Taustaks kõlab
üks tema viimaseid hitte, lugu “Aga siis”. Kes on see hititreial?
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11. UEFA Meistrite Liiga 8 tugevama seas on
kolmandat aastat järjest 2 Madridi suurklubi Real
Madrid ja Atletico Madrid (2014 finalistid). La Ligas
on aga 2 klubi veel, mis on pärit Madridist (sh
Madridi linnastust). Üks neist on olnud La Ligas
järjest 5 viimast hooaega, teine lausa 12. Mõlemad
maadlevad hetkel liigast väljakukkumisega, seetõttu
on ehk viimane hetk neid küsida. Mis klubidega on
tegemist (järjekord ei ole oluline)?

12. Mäng, mis hakkas Euroopas levima 15. sajandil ning mida mängisid ka
Gargantua ja Pantagruel. Mängu levik sai alguse Põhja-Itaaliast. Mängu
algne päritolu ja ka mängu nime algne tähendus on täpselt teadmata.
Osade arvates jõudis see Euroopasse Egiptusest. 18. sajandil hakati
mänguvahendeid kasutama ka muudel eesmärkidel. Sama nime kannab ka
peamiselt Lõuna- ja Kagu-Aasias levinud söögitaim (süüakse perekonnast
mitmeid). Millega tegu?

13. Populaarses käsitööõllede hindamise keskkonnas Ratebeer.com valitseb Eesti õlletootjate seas Põhjala, mis
on pruulinud kümnest kümme õllesõprade poolt kõrgeimalt hinnatud eesti õlut. Millise pruulikoja õlled
“Dekadents” ja “Mosaiik” on endale napsanud 11. ja 12. koha? Tegu on seni olnud mustlaspruulikojaga ning
hetkel käib usin enda pruulikoja sisustamine Tartus. Nime on pruulikoda on saanud Puka vallas, Rõngu ja
Tõrva vahel asuva 47 elanikuga küla järgi. Külas asub varem DJ ja muusika promootorina tuntud
pruulimeister Eero Manderi isa loodusgeograafia professor Ülo Manderi maakodu. Samas külas elas aastatel
1945-50 Betti Alver.

14. Millisele sündmusele tegi Rootsi valitsus kampaaniat muuhulgas sellise
plakatiga? Tõuke kampaaniaks andis 1955. a. toimunud mittesiduv referendum,
kus 83% hääletanutest olid ettevõtmise vastu.

15. Oma ametiajal on surmava atentaadi ohvriks langenud 4 USA presidenti. Abraham Lincolni ja John F.
Kennedyt pole teilt küsida mõtet, aga kes on 2 ülejäänut? (1 õige 1 punkt).

13.04.2016, Jüri mälumäng

IV VOOR

Küsimused: Ämma reied

16. 1990. aastatel oli Prantsusmaa hädas terrorirühmitusega, mida enim tuntakse nime GIA all (Groupe
Islamique Armé). Nende esimeseks rünnakuks oli Air France’i lennuki kaaperdamine 24.12.1994. Sellele
järgnesid mitmed pommirünnakud aastatel 1995-1996. 1999. aastal kuulutas GIA välja džihaadi Prantsusmaa
pinnal. Terrorismilaine ajendiks võib pidada üht sündmust 1991. a detsembris, mille eest rühmitus pidas
Prantsuse valitsust vastutavaks. Mis ja kus 1991. aasta detsembris juhtus?

17. 1988. a. toimusid esimesed sõjajärgsed
Miss Estonia valimised. Korraldajaks oli
loomulikult legendaarne Valeri Kirss.
Millise organisatsiooni egiidi all Valeri
Kirss need võistlused korraldas? Esimene
missivõistluste võitja Heli Mets sai muide
ka kohe küsitavas asutuses tööd direktori
sekretärina.

18. See hästi tuntud toiduaine nimi on pärit Hiinast, kus see sõna tähistas algselt käärinud ja hapendatud
kalalöga. Millegipärast toodi see aga esimeste rändurite poolt 17. sajandi lõpus Euroopasse ning siin püüti
seda maitset ja välimust jäljendada peamiselt seeni, aga ka anšooviseid, austreid, pähkleid jms kasutades.
Taoliseks peamiselt seenetooteks jäi ta pikaks ajaks, alles saja aasta möödudes jõuti tänaseni kasutusel
põhikoostisosani. Keskmine ameeriklane söövat seda aastas üle 32 kilo. Mis toiduaine?

19. Kes on see ainus atleet, kes on hoidnud korraga nii miili, 5000m kui 10000m jooksu maailmarekordit?

20. Näete üht USA ettevõtjat ja hobijahimeest, kes sattus tänu
juuresolevale pildile sel aastal suurde skandaali. Temast rohkemgi mõjutas
skandaal tema isa. Kelle poeg on pildil?
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21. Kui Eesti taastas 1991. aastal iseseisvuse, siis oli vaja üle minna oma isikuttõendavate dokumentide
süsteemile. 1991. aasta septembris hakati jaotama nn Rumesseni passe, mida jaotati u 50 000. 15.07.1992
tulid käibele NSVL-i dokumentide asemele uued Eesti passid. Kellele anti passid esimestena kätte?

22. Mark Twain oli lisaks kirjanikutööle ka hobileiutaja, kellele
kuulub nt patent kleepuvate lehtedega märkmikule. Küsime üht
teist tema leiutist, mis on edasi arendatud kujul väga paljudel
eestlastel praegugi igapäevaselt kasutuses. Mille leiutas Mark
Twain?

23. 16. sajandi saksa kunsti suurkuju (u. 1472-1553), tuntud nii tänu oma
religioossetele aktimaalidele kui rohketele portreedele. Nooruspõlvest
on teada vähe, kuid alates 1504. aastast tegutses Wittenbergis Saksimaa
kuurvürsti Friedrich III Targa õuemaalijana. Protestantliku
reformatsiooni aktiivne pooldaja, püüdis selle ideaale rakendada ka oma
kunstis. Martin Lutheri hea sõber, kellest maalis ka mitmeid kuulsaks
saanud portreesid. Juuresoleval pildil on tema teos "Bacchuse
müsteerium", mis näituse "Kunst valitseb" raames veetis eelmise aasta
Tallinna Raekojas. Kes on see kunstnik?

24. Küsitav üritus toimus esmakordselt 1972. aastal ning edaspidi on see toimunud enamasti 4 aasta tagant eri
riikides üle maailma. 2012. aastal otsustati, et pärast 2013. aasta üritust korraldatakse see järgmisel korral
erandkorras 5 aasta pärast Kanadas. 5-aastane vahe oli ka 2004. aastal Lätis ja 2009. aastal Saksamaal
toimunud ürituste vahel. 1996. aastal toimus see osaliselt ka Eestis. Mis üritus?

25. Kuulete Kuveidi lauljatari Fatima Al Qadir’i (pildil) tõlgendust ühest
populaarsest 90-ndate loost. Lugu anti plaadil välja juba 1985. aastal,
kuid tõeliseks hitiks sai 1990. aastal. Kes on originaalloo autor?
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26. Aleksander Suure järeltulijad ei saanud
omavahel kokkuleppele, kes peaks impeeriumi
valitsema. Nende vahel puhkesid nn Diadohhide
sõjad ning riik lagunes. Ptolemaios asus
valitsema Egiptust, Kassandros Makedooniat ja
Kreekat ning Lüsimahhos lõi Traakia aladel oma
lühidalt püsinud riigi. Mis oli aga selle valitseja
või tema järgi nimetatud riigi (dünastia) nimi,
mis püsis aastatel 312–64 eKr ning oma
suurimates piirides nägi välja nagu juuresoleval
kaardil?

27. 1991. aastal loodi arvutimängustuudio, mis kandis algselt nime Silicon & Synapse, seejärel Chaos Studios.
Alles kolmanda nime alt välja lastud mängud tõid tõelise edu. Stuudios on loodud “ajaneelajad” Lost Vikings,
Hearthstone ja peagi ilmuv Overwatch. Eelmisel aastal lõi laineid sellega, et ostis 5,9 miljardi dollari eest
"Candy Crushi" tootja King Digitali. Sel aastal jõuab kinodesse ka nende kõige populaarsemal mängul põhinev
suurejooneline mängufilm. Nimetage see mängude tootja.

28. Keeleuuendaja Johannes Aavik võitles alates 1914. aastast ühe laensõna eesti keeles kasutamise jätkamise
eest, väites, et sellise sõna kartus on “naiivne purism” ning et kui on olemas terminid, eraldamaks mõiste
kasutamist linnas ja maal, siis võiks sõna edasi kasutada. Võitlus sõna ümber kestis aastaid. Sõna
väljatõrjumine toimus poliitilistel põhjustel ning selle kaotamist pooldasid näiteks nii Tuglas kui Under. Päris
unarsõnaks pole see siiski muutunud ning Tallinnas tegutseb aastast 2014 ka populaarne samanimeline
söögikoht. Mis sõna?

29. Kukkurloomadel on neid kolm, ülejäänud imetajatel aga üks.
Kukkurloomadel kaks külgmist ja keskmine. Millest on jutt?

30. Mis vidin on pildil?
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31. Esindamata Rahvaste Organisatsioon (ERO, pidil ERO lipp)
ühendab täna ligi 50 liikmesrahvast. Organisatsiooni tegevusaja
jooksul on 6 ERO liiget iseseisvunud. Neli neist on endise
Nõukogude Liidu liikmed Eesti, Läti, Armeenia ja Gruusia. Kes on
2 ülejäänud riiki, kes ERO liikmetest on jõudnud omariikluseni?

32. 1530. aastal avaldas Martin Luther pika nimekirja roomakatoliku kiriku tekitatud
hädadest. Viiendas punktis süüdistab ta kirikut enda huvides loodud väljamõeldistes ja
kasutas teadaolevalt esimesena üht tänaseks üldtuntud pseudoteaduslikku terminit.
Sama nime kannab 1982. aastal valminud film, mida nüüd peetakse omas žanris
täielikuks klassikaks. Mis termini populariseeris Martin Luther?

33. 1943. aasta suvel evakueeriti küsitav asi koos Eesti Keele Arhiivi kogudega ühe Viljandimaa kiriku
käärkambrisse. Kuna raske kast erines oma välimuse poolest teistest varjul olevatest varadest, siis kardeti, et
see võib sattuda läbiotsimist tegevate võimude huviobjektiks. 1944. a suvel peideti kast Kiek in de Köki
muuseumi keldrisse. 1946. aastal leiti kast keldrist ja viidi Moskvasse. Nõukogude Liit tagastas selle 1949.
aastal vastumeelselt selle algsele omanikule, ühele Ladina-Ameerika riigile. Küsitavat asja võis Eestis korraks
uuesti näha 2009. aastal. Millest jutt?

34. Eesti luuletaja ja lastekirjanik (s. 1901). Teenis leiba õpetajana nii Tartus kui
Tallinnas. 1927. aastast sai Kirjanike Liidu liikmeks. 1941. aastal lasksid Eestist
taganevad punaarmeelased ta enne Saksa vägede tulekut maha. Lisaks
mitmele lugemikule ja aabitsale on tema sulest sündinud sõnad lauludele
"Üle lume lagedale" ja "Tiliseb, tiliseb aisakell". Tema kõige tuntum raamat
on lastejutt "Muna", mille järjekordne kordustrükk ilmus viimati 2015. aastal.
Kes on see autor?

35. Küsime näitlejat, kes ilmselt keeras hauas ringi, kui Leonardo DiCaprio lõpuks Oscari kätte sai. Miks? Sest see
näitleja ei saanud ühegi oma rolli eest Oscarit, kuigi kandideeris tervelt 8 korda. See on ka rekord - kõige
rohkem kandideerimisi ilma võiduta. Lõpuks anti talle lohutuseks elutöö Oscar, mille vastuvõtmisest soovis ta
lausa keelduda, väites, et ta on veel küllalt heas vormis, et päris Oscarile kandideerida. Tal oli õigus, oma
kaheksanda nominatsiooni saigi ta pärast seda. Loomulikult ta ei võitnud. Kes on see teenekas näitleja?
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36. Pildil on üks osa viiendat korda toimuva üleeestilise kampaania peamiste tegevuspaikade
kaardist, mis näitab Jüri ja Tallinna ümbrust. Sama
kampaania raames toimuvad üritused kõigis Eesti
maakondades (isegi Saare- ja Hiiumaal). Pikalt neid
üritusi ette planeerida ei saa, toimuvad üsna ad
hoc. Mis kampaaniaga on tegu?

37. Küsime populaarset Nõukogude lauljat, kelle surma puhul tegi järelehüüde teiste seas ka Vladimir Putin.
Tema kuulsaim laul kandis nime “Ma olen väga rõõmus, kuna ma lõpuks naasen koju”. Paraku keelati selle
laulu esitamine teksti tõttu ära ja nii pidigi ta esitama hoopis teistsuguse versiooni, mis tõi talle ka
maailmakuulsuse. Viimati esitas ta seda avalikult 2011. aasta 31. detsembril vene uusaastateleshowl. Kes?

38. See termin oli 1940. aastatel USA-s käibel tähistamaks osasid džässi- ja džaivisõpru. Sõna päritoluks on
pakutud, et see võib tulla oopiumi tähistavast slängiterminist. Selle põlistasid kirjanikud Jack Kerouac, Allen
Ginsberg ja Norman Mailer. 2000. aastatel tuli termin taas käibele ja hakkas tähistama teatud mõttelaadi ja
elustiili. Mis sõna?

39. Teda peetakse 20. sajandi suurimaks sitcomi täheks. Suurim või mitte,
aga tema nimel on mitmeid suursaavutusi. Ta oli esimene naine, kes
juhtis suurt stuudiot (hilisem Paramount Pictures). Ta oli esimene naine,
kes oli rasedana ekraanil. Oma abikaasaga tõi ta ekraanile esimese eri
rassidest abielupaari. Lisaks sellele võlgneme just temale tänu
klassikalise 3 kaameraga otse publiku ees tehtava sitcomi eest (nt
Seinfeld, Friends või The Big Bang Theory). Ta avas ukse hilisematele
naiskoomikutele, keda eriti viimastel aastatel on hakanud väga rohkelt
esile tõusma. Kes?

40. Eelmise aasta lõpus andis Toomas Hendrik Ilves välja kogumikplaadi 16 rokkiva looga, mis teda nooruspõlves
mõjutasid ning kujundasid teda hilisemat muusikamaitset. Plaat sai pealkirja bändi The Who kuulsaima loo,
mis hetkel ka kõlab, kuulsaima fraasi järgi. Mis nime kandis Ilvese plaat?
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41. Ta on Eesti noorema põlvkonna (s. 1985) üks
silmapaistvamaid kunstnikke, kes pälvis 2012. aastal
Köler Prize’i preemia. Alates 2013. aastast on ta
endanimelise majamuuseumi (aadress Pebre 8, Tallinn)
direktor. Muuseum sisaldab nt igikestvat tulekahju ja
eesti kunsti tootvat konveierit. Pildil (all paremal) viib läbi
projekti nimega “Kunstjärjekord” (2010), kus tekitati
Kunstihoone ette inimestest järjekord, lubades näituse
korraldamiseks saadud stipendium esimestele järjekorras
seisjatele 100 krooni kaupa välja jagada. Kes on see
kunstnik?

42. Selle perefirma lõid 7 itaallasest venda ja nende ühine perekonnanimi on ka firma nimeks. Alguses tootsid
nad lennundusvarustust, näiteks puupropellereid lennukitele, aga vähesel määral ka lennukeid endid. Hiljem
on on see firma aga saanud tuntuks hoopis teistsuguste toodetega (muuhulgas on nomenklatuuris ka
tualetipotid ja madratsid). Nende põhitoode on aga teinud firma nimest ka selle tooteklassi üldnime
(ingliskeelses maailmas). Mis firma?

43. Nende suhe võiks anda ainet korralikule seebiooperile: aastatel 2007-2010 olid nad paar, seejärel läksid
lahku. 2011 said taas kokku ja läksid mõne kuu pärast jälle lahku. Aastal 2012 sai neist jälle paar, et järgmisel
aastal taas lahku minna. 2014. aastal moodustasid taas paari ja seekord juba tõsisemalt - nad kihlusid ja
nende kihlust õnnistas Vatikanis paavst isiklikult. See ei aidanud ja 2015 läksid nad (seni) lõplikult lahku.
Suhtele ei aidanud kindlasti kaasa see, et samal ajal olid nad maailma tipus oma absoluutselt erinevatel
elualadel ning elasid teine teisel pool Atlandi ookeani. Kes? (2 osapoolt 2 punkti, 1 osapool 1 punkt)

44. See lind (pildil) on Eestis harv eksikülaline ja teda on põhjust
teada ennekõike tema toreda nime järgi, milles peitub ka vihje
tema välimusele. Kõige ilmekamaks määramistunnuseks on
küll tema suur kollane punnsilm, aga mitte see omadus, mis on
talle nime andnud. Võib kindel olla, et tema nimi on tuntum
kui lind ise, aga seda hoopis kohanimena. Selles kohas veetis
paar oma vanadusnädalat ka president Konstantin Päts. Mis
lind?

45. Küsitav näitleja (s. 1959) on oma filmirollide eest pälvinud lugematul hulgal auhindu ja tunnustusi, sh 2
Oscarit. Ei karda proovida ka teistsuguseid väljakutseid, nt 2014. aastal mängis peaosa videomängus Call of
Duty: Advanced Warfare. Kuigi figureerib ühes oma kuulsaimas rollis ka praegu meie teleekraanidel, hakkas
alates käesolevast aastast stuudiobossiks ja juhib nüüd üht Hollywoodi suuremat stuudiot Relativity Media.
Kes on see mees?
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46. Erinevalt Eestist toimus Lätis 2009. a.
majanduskriisi tuules hoogne haldusreform, mille
käigus kaotati kahetasandiline omavalitsus ning
loodi ühetasandiline süsteem 9 vabariikliku linna ja
110 liitomavalitsusega (novads). Küsime kaardil
märgitud omavalitsust. Asub ajaloolises Vidzeme
piirkonnas. Keskuseks on samanimeline pisut alla
10.000 elanikuga linn, saksapäraselt
Schwanenburg. Omavalitsuse keskust ühendab
naaberlinna Aluksnega Baltikumi ainuke
regulaarset ühendust pakkuv kitsarööpmeline
raudtee. Omavalitsuses asuvad uhked AltSchwanenburgi ja Stāmeriena mõisad.

47. Küsime USA mereväe poolt 2002. aastal välja töötatud võrgulahendust, mille eesmärk oli tagada interneti
anonüümne kasutamine. Võrgu kasutaja liiklus juhitakse krüpteerituna läbi juhuslike võrgus olevate serverite,
muutes algallika leidmise teoreetiliselt võimatuks. Võrgu kasutamiseks läheb vaja samanimelist brauserit.
Tänapäeva närvilises maailmas on lahendus hoogsalt populaarsust kogumas, pakkudes turvalist suhtluskanalit
nii poliitiliselt tagakiusatutele kui kõikvõimalikele mustade tegude tegijatele. Mis nime kannab see võrk?

48. Selles riigis on tänaseni lubatud kasutada ja mõned kasutavadki 1998.
aastal turule tulnud seadet nimega Blaster (Õhkija, tuntud ka kui BMW
Leegiheitja). See on auto alla paigaldatud süsteem, mis paiskab auto
külgedele 5 meetri kõrguse gaasileegi. Süsteem leiutati ja võeti
kasutusele, et kaitsta autot ja omanikku selles riigis ülilevinud autoröövide
eest (1998. aastal 16 000 autoröövi). Leiutaja sõnul seade "ei tapaks, küll
aga teeks pimedaks". Leiutis kadus 2001. aastal turult oma kalli hinna
tõttu, aga kuritegevus on endiselt maailma kõrgemaid (maailma juhtriik
vägistamiste alal (hinnanguliselt 40% naistest vägistatakse nende eluajal),
üks juhtriike mõrvade ja röövide valdkonnas). Mis riik?

49. Millega tegeleb nefoloogia? Antud valdkonnas töötas esimesena teadusliku klassifikatsiooni välja prantsuse
loodusteadlane Jean-Baptiste Lamarck. Esimese laiemalt levinud klassifikatsiooni koostas britt Luke Howard
1802. a. Eestis on selle teema üks tuntumaid propageerijaid Jüri Kamenik.

50. Nigeeria näitleja Bolaji Badejo kehastas üht kinoajaloo kõige tuntumat antikangelast.
2.08 pikk, ülikõhna kehaehitusega noormees sai rolli tänu casting agent’ile, kes noort
kunstitudengit juhuslikult ühes Londoni pubis märkas. Kes oli see kurilane?

13.04.2016, Jüri mälumäng

VASTUSED

Küsimused: Ämma reied

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vilnius
Abdul Rashid Dostum
Jeruusalemm
Varioola
Kristjan Ilves – jun. kahevõistluse sprindi pronks; Marten Liiv – jun. kiiruisutamise 1000 m pronks
1922
Ciudadanos (Kodanikud)
Gaseel
Eesti
Sten Sheripov
Getafe ja Rayo Vallecano.
Taro
13. Pühaste
14. Üleminek parempoolsele liiklusele
15. James A. Garfield 1881 ja William McKinley 1901
16. Alžeeria sõjaväeline riigipööre (valimiste 1. vooru tulemused tühistati)
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Mainor
Ketšup
Paavo Nurmi

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Flo Kasearu
Jacuzzi
Lewis Hamilton ja Nicole Scherzinger
Jämejalg
Kevin Spacey
Gulbene
Tor
Lõuna-Aafrika Vabariik
Pilved, pilveteadus
Alien või võõras

Donald Trump
Barcelona OM-ile sõitev Eesti koondis
Kinnitusklamber (rinnahoidja, suka)
Lucas Cranach vanem
ESTO
Prince
Seleukos I või Seleukiidide riik
Blizzard

Uulits
Vagiina
Esimene tuumapomm. Pommi nimi Gadget, projekti koodnimi Trinity
Belau (Palau) ja Ida-Timor (Timor-Leste)
poltergeist
Laskmise rändkarikas La Copa Argentina. Eesti võitkond võitis rändkarika teistkordselt 1939 ning sõja
33. alguse tõttu jäi Eestisse.
34. Julius Oro (Oengo)
35. Peter O’Toole
36. Konnade üle tee aitamise talgud
37. Eduard Hill (Eduard Khil). Vastuse “Trolololo mees” eest 1 punkt
38. hipster
39. Lucille Ball
40. Teenage Wasteland

