Tartu üksikmäng 2016

Küsimused: Tiit Naarits

1. Kes on see eelmisel aastal Eesti meelelahutusauhindadel Aasta Meelelahutaja tiitli pälvinud inimene,
kelle ristiisa on Valdo Pant?

2. Inglismaal sündinud
Arthur Stanley Jefferson
(1890-1965) alustas koos
Charlie
Chapliniga
legendaarse Fred Karno
pantomiimitrupis. Nad tulid
ka USA-sse sama laevaga.
Noor mees oli algselt
vajadusel esimene Chaplini
dublant ja imitaator. 1920.
aastatel
pani
aluse
iseseisvale ja väga edukale
karjäärile. Kes?

3. Mis pealkirja kannab vanim ja armastatuim krimisari saksa kultuuriruumis? 1970. aastast jooksva
teleseriaali sündmustik toimub erinevates Saksamaa linnades, kokku on ekraanile jõudnud üle 900 osa.
Ühes 2013. aastal valminud osas mängis üht peamist kahtlusalust Tambet Tuisk.
4. Mis nime kannavad kaks avalik-õiguslikku ülesaksamaalist telekanalit? Piisab nende kolmetähelistest
lühenditest.
5. Millist mängupaika näete pildil?
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6. Selle koeratõu üheks eritunnuseks on kekor –
traditsiooniline kaelakaitse töötavatele koertele, kellele
ei tasu läheneda. Kekor kaitseb koera ka kiskja rünnaku
eest. Tänapäeval kannavad nad neid tihti vaid
dekoratiivse elemendina.
7. Eelmisel aastal toimus Pärnus juba üheteistkümnes
Liviko Cooler Cup, millel on võistlemas üle 60 inimese.
Algselt kandis turniir nime Viru Valge Cooler Cup.
Alkoholitootjaga on tihe seos ilmselt sellepärast, kuna
võistluse eestvedajate hulka kuulub ka Liviko nõukogu
esimees Enn Kunila. Mis spordiala sellel turniiril
harrastatakse?
8. Teadlasena (eluaastad 1843-1920) uuris ta
fotosünteesi, tõestades, et taimed tarvitavad
valgusenergiat. Ta avastas ka fotosünteesi sõltuvuse
valguse spektraalkoostisest. Tema maailmakuulsus
algas Peetri ehk Petrovskoje Põllumajanduse
Akadeemias, kus ta tõusis professoriks. Täna kannab
see akadeemia tema nime. Veelgi kauem - 34 aastat –
töötas teadlane Moskva ülikoolis. Kes? Teadlasel oli ka
seos Eestiga - veetis mitu suve Meriküla vaikuses ja tegi
Narva ja Sillamäe vahemaastikul paar tuhat loodusfotot.
9. See võistlus on viimased kümmekond aastat olnud kindlasti maailmas üks kiirema stardiga
rahvajookse. See on saavutatud esimese vahefinišiga, mis asub stardijoonest kõigest 200 m kaugusel.
Üle-eelmisel aastal katsetati ka maailma kiireima lõpuspurdiga -nimelt fikseeriti l esimesele 33
finišeerijale viimase 200 m läbimise vaheaeg. Mis üritus?

10. Prantslased kinkisid ameeriklastele
teadupoolest Vabadussamba. Ameeriklased
tegid
ka
kingituse
vastu.
Frederick
MacMonnies’ skulptuur on prantslaste seas
tuntud kui
„Le Monument américain“
(Ameerika monument). Ametlikult „La Liberté
éplorée“ ("The Tearful Liberty") nime kandev
monument püstitati 1932. aastal ühe kuulsa
lahingu toimumispaika, mälestamaks võitluses
hukkunud Prantsuse sõdureid. Mis lahingu
mälestusmärki näete pildil?
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11. Ta oli kuulus juba lapsepõlves, kui juhtis koos Henrik Normanniga telesaadet „Kooli-TV“. Tänaseks
töötab naine prokurörina, kes oli tegev kahe kõmulise protsessi juures. Üks puudutas väikese Emily
küsimust, teine Kaur Kenderi kirjatööd. Viimase juurest pidi ta siiski taanduma, kuivõrd sattus silmitsi
ähvardustega enda ja oma lähedaste aadressil. Kes?

12. Päikesesüsteemis eksisteerib taevakehi, mis on pooleldi justkui asteroidid, aga pooleldi hoopis ka
komeedid. Neid on astronoomide poolt hakatud kutsuma nimetusega, mis pärineb Vana-Kreeka
mütoloogiast. Millisega?

13. Kreeka on tuntud oma saarte poolest, suurim on Kreeta. Selle saare halduskeskus on ühtlasi ka
Kreeka suurim saarel asuv linn (ca 170 000 elanikku). Linn asub Kreeka linnade edetabelis 5. kohal.
Selle vaatamisväärsuste hulgast leiab nii veneetslaste rajatud Rocca al Mare kindluse kui ka Knossose
palee (mis asub linna lähistel). Mis linn?

14. See ühe kreeklaste kangelasega seonduv soode ja endise järve piirkond asus Peloponnessose
poolsaare idarannikul Argose maakonna lõunaosas. Piirkond ei ole ainult mütoloogiline – soine on see
ala tänaseni, järve tänapäeval enam ei ole. Mis piirkond?

15. Millist nime kannab pildil nähtav Istanbulis asuv mošee? Vastata saab kahte moodi.
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16. Millise 848,6 meetri pikkuse jooksu rada on tuntud encierro?

17. Esimesed R-kioskid avati Soomes 1910. aastal. Mida tähendab R-täht kioskite nimes?

18. Pildil nähtav Jamsetji Nusserwanji … (1839–1904) kannab austavat tiitlit „India tööstuse isa“. Tema
asutatud kontsern, mille nime teatakse piisavalt hästi ka Eestis, on tänaseni üks India suurimaid,
pakkudes tööd ja leiba rohkem kui 600 000 inimesele. Mis kontsernist on jutt ehk mis on töösturi
perekonnanimi?

19. Aleksandri kook kannab oma nime gurmaanist Vene keisri Aleksander I auks. Soomlased väidavad,
et koogi leiutas Helsingis üks Šveitsi kondiiter 1818. aastal, kui oli oodata monarhi visiiti. Kook
valmistatakse liivataignast, mille vahele lisatakse üht moosi. Mis moos see peab olema, et tegemist
oleks tõelise Aleksandri koogiga? Ärge ajage segamini Sacheri koogiga, mille vahele pannakse
aprikoosimoosi.

20. Soome suurärimees Pekka Salmi (1943-2014) oli kodumaal tuntud kui kasiiinokeiser. Tema värvika
elu hulka mahtus ka muuhulgas esimese kasiino rajamine Nõukogude Liitu 1987.aastal, millega seoses
on põhjust meest meenutada ka eestlastel. Kus paiknes esimene NSV Liidu kasiino? Palun nimetada
objekti täpsusega! 1991. aastal rajas aga Salmi kõige esimese kasiino ka Soomes.
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21. Kõik me teame 50 halli varjundit, ent millise riigi kõigi aegade müüduim raamat on Elif Shafaki
romaan „Armastuse 40 reeglit”? 2014. aastal ka eesti keeles ilmunud raamat jutustab kaks lugu – üks
tänapäevasest koduperenaisest, teine 13. sajandi müstikust Rumist.
22. 1982. aastal lugejate ette astunud advokaat on erakordselt julge, nutikas ja jonnakas eradetektiiv,
kes ei löönud kunagi risti ette, kui süüteo jälgi tuli hakata ajama kas või Chicago pimedatel
kõrvaltänavatel. Kartmatu kangelanna loojaks on kirjanik Sara Paretsky. 1990. aastatel jõudis ka korra
kinolinale, kui teda kehastas Kathleen Turner. Kes?
23. David Greenglassi peetakse tänapäeva Juudaseks, kes arreteeriti spionaažikahtlusega 1950. aastal
ning andis peatselt üles oma õemehe ja seejärel ka õe. Tema ülestunnistuste alusel mõisteti mõlemad
surma ning hukati 19. juunil 1953. aastal. Greenglass ise sai 15 aastat, kuid vabanes 1960. aastal. Millist
nime kandsid tema õde ja õemees?
24. Kes kirjutas 10-aastasena sellise lasteraamatu? Küsitav pidas muide elu vältel päevikut ning pani
kirja kokku 43 000 lehekülge. Nendest avaldatud katkendeid on varemgi avaldatud ning bestselleri
staatusesse tõusnud.

25. Esimese Eesti džässalbumi väljaandmise au kuulub artistile, kellel avanes see võimalus 1968. aastal.
Oma trioga plaati salvestades oli muusik sealjuures alles 17-aastane. Vinüülplaat ilmus 2 aastat hiljem
Nõukogude Liidu ainsa plaadifirma Melodija all. Paar aastat tagasi andis plaadi uusversiooni välja Norra
label Jazzaggression Records. Kes?
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26. 2014. aastal lõppes Eesti missioon Afganistanis. Samal aastal langetasid britid lipu ja lahkusid
sõjaväebaasist, mis oli aastaks ka eesti sõdurite elupaigaks. Mis nime kandis see aastast 2006 brittide
põhitugipunktiks Helmandi provintsis olnud sõjaväebaas?
27. Nelson Hunt oli omaaegne naftamagnaat, kes proovis 1960. aastate algusest õnne Aafrikas. Seal
leidis ta musta kulda meeletus koguses. Ta avastas muuhulgas Sariri naftaväljad, mis on tänaseni oma
piirkonna suurim nafta puurimise koht. Loomulikult sai Nelson Hunt meeletult rikkaks. Ta sai seda edu
nautida kümmekond aastat. 1973. aastal toimus riigis võimuvahetus ning uus juht natsionaliseeris
kiiresti Hunt International Petroleumi varad ja Sariri läks nüüd tema valdusesse. Järgneva nelja dekaadi
jooksul pumpas valitseja sealt naftat 200 miljardi dollari eest. Kellest jutt?
28. Rühm Texase teadlasi uuris välja, et nähtav maal „Etretati kalju loojangul" valmis 1883. aasta 5.
veebruari õhtul kell 16.53. Kelle surematu meistriteosega on tegemist?

29. Termini „Seitse õde“ võttis 1950. aastatel kasutusele ärimees Enrico Mattei, kes juhtis tollal Itaalia
vastava ala riiklikku kompaniid nimega Eni. Termin omakorda tähistas seitset suurfirmat (nimesid
nimetamata), kes domineerisid küsitavas valdkonnas 1940.-1970. aastatel. Mis valdkond ühendas
„seitset õde“?
30. Üks muusikamaailma „paha poiss” oli 1965. aasta juunis parasjagu teel läbi Californias asuva Los
Padrese rahvuspargi, kui tema auto mootor üle kuumenes ning põlema süttis. Ühe tunnistaja sõnul
väga pilves muusikul polnud aga parasjagu tahtmist probleemiga tegeleda ning nii jättis ta põleva auto
metsa alla ning suundus ise kala püüdma. Tulemusena põles maha mitusada hektarit põlismetsa, mis
oli paljude teiste väljasuremisohus liikide seas koduks 44 California kondorile ehk ligi poolele tol hetkel
liigi kogu säilinud populatsioonist. Mõnel pool väidetakse, et linnud hukkusid tules, teised allikad aga
väidavad, et tuli peletas nad tõenäoliselt vaid mujale. Igal juhul kaebas riik laulja kohtusse, nõudes
muusikult välja trahvi, mis tänapäevases vääringus ulatuks veidi üle poole miljoni dollari. Kurioosne oli
ka mehe ükskõiksus: „I don’t give a damn about your yellow buzzards” („Mind ei koti need teie kollased
viud”). Kes?
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31. Kes on see 2014. aasta alguses keskkriminaalpolitsei juhiks saanud mees?

32. Sellesse puude ja põõsaste perekonda kuulub üle 700 erineva liigi. Kasvavad nad peamiselt
troopikas, vähem subtroopikas ja parasvöötmes. Nii mõnigi neist liikidest annab väärispuitu, mida
tuntakse eebenina. Teised liigid jällegi söödavaid vilju, millest kuulsaim on ida... ehk kakiploomipuu vili
harilik persimon ehk hurmaa. Nimetage see perekond!
33. Neli aastat Eesti Vabariigi presidendi kantseleid juhtinud Siim Raie alustas eelmise aasta kevadel
tööd ühe riikliku ameti peadirektorina. Ta on lõpetanud EBS-is ärijuhtimise bakalaureuseõppe ning
omandanud ametkonna juhtimiseks sobiva erialase magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemiast. Mis
ametit juhib Raie?

34. L'Arbre du Ténéré ehk Ténéré’ i puu lugu
on üldtuntud – uhke akaatsia, mis Sahara
kõrbe servas, asudes ligemale 400 km
teistest omasugustest. Kasvas kuniks 1973.
aastal purjus juht selle puruks sõitis. Millise
riigi territooriumil see erakordne puu
kasvas?

35. Selle naisterahva kogemused poliitikas on siiani piirdunud Põhja-Tallinna linnaosa vanema ametiga.
Rohkem on ta tuntud ärimaailmast – juba 1989. aastast oli ta seotud Remediaga. 2005. aastast juhib
ta aga Eesti Toiduainetööstuste Liitu. Kes?
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36. Mõnikord saadab ohustatud liikide päästetegevust ka mõningane edu. Uus-Meremaale kuuluv
kolme tuhande hektari suurune Hauturu ō Toi saar suudeti 2006. aastaks teha tühjaks nii rottidest kui
ka kassidest, et taastada ühe eluka asurkond. Victoria ülikooli ja Aucklandi loomaaia koostöös on pärast
seda püütud asurkonda taastada muu hulgas ka sel moel, et otsitakse üles küsitavate munetud munad,
viiakse need Victoria ülikooli inkubaatorisse ja tuuakse siis koorunud pojad saarele tagasi, kandes neile
peale ka märgistuse, mille järgi neid hiljem ära tunda. Siiski on kontrollkäigud tuvastanud ka täiesti
loomulikku juurdekasvu. Kellest on jutt?
37. Näete pilti Abeli preemia
üleandmise tseremooniast eelmisel
aastal. Preemia pälvisid Louis
Nirenberg, kes istub tagaplaanil
ratastoolis ning esiplaanil olev
mees. Norra teaduste akadeemia
tõi „Nobeli matemaatikapreemia“
üle andmisel välja nende panuse
mittelineaarsete
osatuletistega
diferentsiaalvõrrandite uurimises,
matemaatikute
loodud
analüüsimeetoditest on saanud
nüüdisaegse teaduse lahutamatu
osa. Kes on mees esiplaanil?

38. CimaVax-EGF, sellist nime kannab juba veerand sajandit Kuubal arendatud vaktsiin, mis peaks
aitama jagu saada sellest haigusest. Tubakatootjas riigis on eriti sümboolne, et just Havanna
molekulaarimmunoloogia keskus selle tootmisega valmis sai ja 2011. aastal see ravim ka kuubalastele
vabalt kättesaadavaks muudeti. Mis haigus?

39. See on väikese rakusisese bakteri Coxiella burnetii põhjustatud äge haigus, millele on iseloomulik
järsku tekkiv palavik, peavalu ning kopsupõletik. Palaviku tekitajaid leidub lammaste, kitsede ja
lehmade uriinis ning väljaheites. Nakatumine toimub tavaliselt hingamisteede kaudu, kuid nakatuda
on võimalik ka juues bakteritega saastunud piima. Peale bakteri sissehingamist paljuneb Coxiella
burnetii kopsudes ning levib organismis vereringe kaudu. Ravimiseks kasutatakse antibiootikume,
tavaliselt tetratsükliini. Üsnagi tundmatu infektsiooni nime on kergem välja mõelda teadmises, et
vastuseks kõlbab üksainus, eesti keelele mitte eriti omane täht. Mis haigus?

40. Millist nime kannab kuuldav ansambel? Selle asutasid 1998. aastal mehed nimega Jesse Hughes ja
Josh Homme.
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41. Viinis on seda võimalik tarbida vähemalt 20 erineval moel. Muu hulgas võib tellida selliseid tooteid
nagu Verlängter Braun, Einspänner, Fiaker jpt. Mis tootest käib jutt?
42. Millise Euroopa
jalgpalli
tippklubi
ametlikuks maskotiks
sai 2014. aastal Bart
Simpson?

43. 2010. aastal juhtus Briti jalgpalli kõrgliiga ajaloos pretsedenditu lugu – üks kõrgemasse seltskonda
kuulunud klubi kuulutas välja pankroti. Sealjuures alles 2008. aastal võideti FA karikas. Klubi on
tänaseks suurim briti jalgpalliklubi, mille omanikeks on fännid. Käesoleval hooajal mängitakse
tugevuselt 4. liigas (League Two). Mis klubi?
44. Kes on see jalgpallikohtunik? Vastamisele võib kaasa aidata teisel pildil olev vasakpoolne naine.

45. Selle riigi algne tippdomeen ei läinud kasutusele, kuna 1989. aastal muudeti riigi ametlikku nime.
Riigil puudus tippdomeen kuni aastani 1997, mil selleks määrati praegugi kehtiv. Mis riik?
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46. Paar aastat tagasi tegid selle Euroopa riigi inimesed julge otsuse ning valisid riigi uueks presidendiks
kohaliku saksa vähemuse (neid elab seal riigis 40 000) esindaja. Õigemini on mees topeltvähemuse
esindaja, kuna ta on ka luterlane. Kellest on jutt? Punkti väärt on vastus, kui saate pihta riigile.
47. Selles natside surmalaagris puhkes 1943. aasta oktoobris mäss, kus umbes 600 vangi püüdsid
põgeneda ja umbes pooltel ka reaalselt õnnestus välja murda. Varsti pärast seda laager suleti ning tehti
sisuliselt maatasa. Laagri paigale istutati puud, et selle kohta varjata. Tänasel päeval on seal memoriaal
väidetavalt u 200 – 250 000 hukatu mälestuseks. Mis laager?
48. Briti saatkond on ärritanud kohalikke aktiviste, heisates rahvusvahelisel homofoobia vastasel
päeval masti vikerkaarelipu. NImetet päeva lühend kattub aga ühe USA osariigi nimega nii, et
vähemteadlikumad peavad esialgu faktid üle kontrollima. Mis nime kannab päev/osariik?
49. Pildil näete 18. jaanuaril 2013. aastal Victoria osariigis Wangarattas toimunud
matusetseremooniat. Kadunukese säilmed leiti 2009. aastal, paraku ilma peata. Kellega on tegu?

50. Kes on see ohustatud vähemus?
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51. 1982. aasta jalgpalli MM-i poolfinaalis kohtusid Lääne-Saksamaa ja Prantsusmaa. Skooriks jäi 3:3,
kuid penalteid lüües oli edukam Saksamaa 5:4. Mängu antikangelaseks oli sakslaste väravavaht, kes
lendas 55. minutil jõhkralt sisse Patrick Battistonile, kes sai raskelt vigastada. Rahvasuus ristiti mees
Sevilla Lihunikuks. Samas oli ta ka kangelaseks, sest tema kahe penaltitõrje toel jõudsid sakslased
finaali. Kes?
52. Selle hoone projekt valmis 2005. aastal. Selle autor oli Viini arhitektuuribüroo COOP
HIMMELB(L)AU. Kõrghoone jaguneb kaheks kontorihooneks kavandatud hulknurkseks torniks, mida
ühendab aatrium. 185 meetri kõrguses põhjatornis on 45 ja 165 meetri kõrguses lõunatornis 43
korrust. Hoone sooviti algselt ehitada 500 miljoni euroga. Kuna selle raha eest ehitajat ei leitud, siis
tõsteti projekti maksumus 850 miljonile eurole, kuid tegelikuks maksumuseks kujunes ca 1,3 miljardit.
Mis hoonega on tegemist?
53. Mitmekordne olümpiavõitja ja maailmameister Michael Gross oli sportlasena väljapaistev kuju –
201 cm pikkuse mehe käte siruulatus oli 213 cm. Sellest sai ujuja endale hüüdnime. Millise loomariigist
hüüdnime Gross uhkusega kandis?
54. Pildil nähtav rokokoo
stiilis Monbijou loss oli
ühe Euroopa pealinna
vaatamisväärsuseks.
Tänasel päeval on linnas
alles veel samanimeline
park. Loss sai rängalt
kannatada
II
maailmasõjas ning 1959.
aastal
varemed
lammutati. Mis linnas see
loss paiknes?

55. Pildil oleval naise vanemad – ema Beata ja isa Slawomir on pärit Poolast. Sellepärast on naisel lisaks
Saksa kodakondsusele ka Poola oma. Kes?
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56. Seda Eestis toodetavat juustusorti valmistatakse 1958. aastast pärit retsepti alusel. See on
piimandusteadlase Urmas Altmeri ja tema kolleegi Mihkel Uudisaru looming, mida kinnitas ka NSV
Liidu ministrite nõukogu leiutiste ja avastuste komitee 21. oktoobril 1957 välja antud autoritunnistus.
Mis juustusort?
57. Milline šokolaaditootja on suurim Põhja-Ameerikas? Kompanii asutas 1894. aastal Pennsylvanias
Milton S. …, kes rajas selle linnas, mis tänaseks kannab asutaja ja kompaniiga sama nime. Firma
toodang on tuttav ka Eesti magusasõbrale.
58. Küsitav prantsuse moefirma asutati 1952. aastal Grenoble’i
lähistel Monestier-de-Clermont nimelises paigas. Firma on tuntuks
saanud eksklusiivsete ja kallite sulejopede tootmisega. Toodetakse
ka spordirõivaid – Grenoble’i olümpia eel saadi Prantsuse
mäesuusakoondise ametlikuks varustajaks. Mis firma? Näete ka
logo.

59. See on väliselt vaha meenutav poolläbipaistev tahke aine. Sulab 44 kraadi juures. Kergel
soojendamisel või hõõrumisel süttib kergesti. Põlemisel annab kuni 800-kraadise temperatuuri.
Sattudes põlevana inimese nahale, tekitab väga sügavaid ja ohtlikke põletushaavu. Nahk kärbub ja
tekivad paksu musta korbaga kaetud haavandid. Verre ja seedimisteedesse sattudes mõjub kange
mürgina. Mis aine?
60. Kes on see Ameerika moedisainer, kes siia ilma sündides kandis nime Karl Anderson juunior?
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61. Kes on see USA president, kelle tütar Patti Davis
poseeris 1994. aastal Playboyle? Aastaid hiljem tegi
ta seda jälle (58-aastasena). Lisaks on ta avaldanud
rea raamatuid, kus on jutustanud, kuidas on olnud
olla kuulsa isa tütar.

62. Kuigi laialt levinud versiooni kohaselt asub see
Hornose saarel, on tegelikult õige asupaik hoopis
Diego Ramirezi saartel. Millest on jutt?

63. Need kolm jõge asuvad Austraalia
Põhjaterritooriumil. Nende nimi lõppeb sama
elusolendi nimega, keda tegelikult Austraalias ei
elagi. Nimede esimene pool on vastavalt Ida-,
Lääne- ja Lõuna-. Oma eksliku nime said need 1820.
aastal leitnant Phillip Parker Kingilt. Mis nime need
jõed kannavad?

64. Martín Ignacio Martínez de Mallea (Martín Ignacio de Loyola) (u 1550–1606) oli frantsisklasest
munk, kes sai tuntuks ka maadeavastajana. Ta kuulub ka esimeste nimistusse ühe saavutusega, mille
puhul on olulised aastaarvud 1580-1584 ja 1585-1589. Mis saavutusega on tegemist?
65. Pildil nähtav ühe USA presidendi vanim poeg (1887-1944) jõudis olla Puerto Rico kuberner ja
Filipiinide kindralkuberner, American Expressi juhatuse esimees, II maailmasõja ajal aga
brigaadikindralina üks Normandia dessandi juhtidest. Kes?
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66. Nagu isa, nõnda poeg. Milline on nende kahe ühine perekonnanimi?

67. See lennunduspioneer (1874-1958) sooritas esimesena Euroopas 1 km pikkuse lennu suletud ringis.
1908. aastal sooritas ta esimesena maailmas lennu ühest linnast teise. Mõnedel andmetel oli ta ka
lendur, kes võttis esimesena peale reisija. Asutas 1912.aastal koos vennaga lennukitehase ja 1919 ühe
Euroopa esimestest lennukompaniidest. Kes? Kui Utotškin tegi Eestis demonstratsioonlende, oli temal
küsitava firmas toodetud lennuk.
68. Isa Apollot, kes suri 42-aastasena, kehastas filmilinal Carl Weathers. Poeg Adonist, kes sündis pärast
oma isa surma, aga Michael B. Jordan. Milline on nende ühine perekonnanimi?
69. Isasid-poegasid on Riigikogus praegu kolm paari. EKRE-st teadagi kes ning kaks Keskerakonnast.
Ühed on isa Rein ja poeg Jüri Ratas, kes on aga teised?
70. Selle loo kirjutas 1930. aastatel pianist Peter DeRose algselt klaveripalana, peatselt sai see
orkestriseade. Jätkuva menu lainel sai lugu 1938. aastal ka sõnad. 1968. aastal aga võttis selle nime
endale üks rockiklassikasse kuuluv ansambel. Tegemist oli nime välja pakkunud mehe vanaema
lemmiklauluga. Mis laul/nimi?
When the … … falls over sleepy garden walls
And the stars begin to twinkle in the sky—
In the mist of a memory you wander back to me
Breathing my name with a sigh.
In the still of the night
once again I hold you tight.
Tho' you're gone your love lives on when moonlight beams.
And as long as my heart will beat,
lover, we'll always meet
here in my … … dreams....
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71. Sven Otto Rickard Nordqvist on loonud vana farmeri ja tema nutika kassi. Mis on nende nimed?

72. Arvutinohik Andy Weir (sünd. 1972) on töötanud firmades nagu AOL, Palm ja Blizzard. Mingil hetkel
hakkas ta jutte kirjutama ning neid oma kodulehel avaldama. Samamoodi juhtus ka tema esimese
romaaniga, mille nimel uuris ta põhjalikult näiteks botaanikat ja kosmonautika ajalugu. Mis nime see
romaan kannab?
73. Pierre Morad Omidiyar on Prantsusmaalt pärit Iraani juurtega Ameerika IT-ettevõtja. Tema edulugu
sai alguse, kui ta asutas 1995. aastal (ta oli kuni eelmise aastani ka selle juht) ühe internetikeskkonna,
mis tänaseks on kasvanud väga suureks. Mehest endast sai miljardär juba 31-aastasena. Tegemist on
ka filantroobi ja filmiprodutsendiga – näiteks peatselt Eesti kinodesse jõudev „Spotlight“ on tema
produtseeritud. Milline keskkond Omidiyari rikkaks tegi?
74. Pildil näete Euroopa kõige
külastatavamat ostutänavat, mida
iga päev väisab vähemalt pool
miljonit inimest. Tänav, kus paikneb
umbkaudu 300 kauplust, ühendab
Westminsterit West Endiga. Mis
tänav?

75. Tegemist on Egiptuse päritolu ärimehega (sünd. 1929), kes on olnud lühemat või pikemat aega
olnud Harrod’si kaubamaja ja Fulhami jalgpalliklubi omanik. Pariisis kuulub mehele maailmakuulus Ritzi
hotell. Viimasega on tal ka väga isiklik traagiline seos. Kes?
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76. Milline edetabel algab järgmiselt: 1. George Solti – 31; 2.-3. Quincy Jones ja Allison Krauss - 27; 4.
Pierre Boulez – 26 ja 5. Vladimir Horowitz? 6. kohta jagajate puhul on vastav arv 22.
77. Ta oli (1944–2003) oli advokaat ja ärimees, kes kogus laialt tuntust O.J. Simpsoni mõrvaprotsessiga.
Tema oli oma hea sõbra kaitsjaks. Tänapäeval hoiavad perekonna au üleval tema lapsed. Kellega on
tegu?
78. Kui nn Charlie Hebdo rünnakute järel müüs hästi Voltaire, siis pärast novembrikuise veresauna järel
kerkis edetabelitesse üks Pariisi-teemaline klassikaline raamat. Teos, mille originaal kannab pealkirja
„A Moveable Feast“ pandi kokku pärast autori surma. Eesti keeles ilmus see esmakordselt 1965. aastal
Enn Soosaare tõlkes. Nimetage autor ja teos!
79. Millisel objektil asuvad need nimed ja just sellises järjekorras?

80. Teile laulev rokkar (sünd 1948) ei ole võtnud nime selle ameerika skulptori (1875-1937) järgi, kelle
kuulsaimat tööd, mis asub Portlandis Washingtoni pargis, näete ka pildil. Väidetavalt on tema
esinejanimi saadud hoopis ühe teleseriaali tegelase järgi. Milline on see ühine nimi?
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Vastused
1. Kristjan Jõekalda
2. Stan Laurel
3. „Tatort“
4. ARD, ZDF
5. Tallinna Linnateatri Põrgulava
6. Tiibeti mastif
7. Tennis
8. Kliment Timirjazev
9. Paide-Türi Rahvajooks
10. Esimese Marne’i lahingu 1914.aastal
11. Saskia Kask
12. Kentaurid
13. Heraklion (Iraklion)
14. Lerna
15. Sultan Ahmedi ehk Sinine mošee
16. Pamplona härjajooks
17. Rautatie ehk raudtee.
18. Tata
19. Vaarikamoos
20. Reisilaeval Georg Ots
21. Türgi
22. V. I. Warshawski
23. Ethel ja Julius Rosenberg
24. Kuninganna Victoria
25. Tõnu Naissoo
26. Camp Bastion
27. Muammar Gaddafi
28. Claude Monet
29. Nafta (kütused)
30. Johnny Cash
31. Indrek Tibar
32. Diospüür
33. Eesti Muinsuskaitseamet
34. Niger
35. Sirje Potisepp
36. Tuataara (hateeria)
37. John Nash
38. Kopsuvähk
39. Q-palavik
40. Eagles of Death Metal
41. Kohv
42. Peterburi Zenit
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43. Portsmouth FC
44. Nicola Rizzoli (teisel pildil on vihjatud naine
detektiiv Jane Rizzoli seriaalist „Rizzoli &
Isles“)
45. Birma (Myanmar, algul oli .bu, nüüd aga
.mm)
46. Klaus Johannis, Rumeenia president
47. Sobibor
48. IDAHO päev (International Day against
Homophobia and Transphobia)
49. Ned Kelly
50. Must Peeter (Zwarte Piet)
51. Harald Schumacher
52. Euroopa Keskpank
53. Albatross
54. Berliin
55. Angelique Kerber
56. Eesti juust
57. Hershey's
58. Moncler
59. Valge fosfor
60. Michael Kors
61. Ronald Reagan
62. Lõuna-Ameerika lõunapoolseim tipp
63. Alligaatorijõed
64. Esimene inimene, kes teinud kaasa kaks
ümbermaailmareisi
65. Theodore "Ted" Roosevelt juunior
66. Trudeau (Pierre ja Justin)
67. Henri Farman
68. Creed
69. Korb (Valeri ja Mihhail)
70. Deep Purple
71. Pettson ja Findus
72. „Marslane“
73. eBay
74. Oxford Street
75. Mohamed al-Fayed
76. Võidetud Grammy arv
77. Robert George Kardashian
78. Ernest Hemingway, „Pidu sinus eneses“
79. Eiffeli tornil
80. Alice Cooper

