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1.

Kui Aleksander Suur vallutas Teeba, siis müüdi kõik linna elanikud
orjadeks. Säästeti vaid Makedoonia toetajaid, preestreid ning ühe
poeedi järeltulijaid. Samuti jäeti püsti maja, kus poeet oli elanud.
Küsitav elas umbes aastail 522- 443 e.Kr. Talle kuuluvad järgmised
mõtteterad: „Oma saatusest ei pääse keegi“, „Ilma tööta ei saavuta
inimene õnne“, „Inimese teod on üürikesed“. Kes oli see VanaKreeka suurim lüürik?

2. Nimetage kuningas, kelle valimisi kirjeldatakse Poolas nii: „... tõusu Poola kuninga troonile võib

pidada mõnevõrra üllatuseks. Ta oli aga oma konkurentidest otsusekindlam. Ta oli valmis abielluma
endast 10 aastat vanema kuninganna Annaga, keda teised pretendendid liiga vanaks pidasid.“ Tema
tegevustest nimetame Jam Zapolski rahu sõlmimise (Venemaaga, 1582; Liivimaa läks Poolale).

3. Esimese maailmasõja algul, augustis 1914, saavutas Saksa 8. armee Ida-Preisimaal hiilgava võidu,

hävitades täielikult Vene 2. armee. Alles veidi varem armeejuhiks määratud juba pensionil olnud
kindralist sai rahvuskangelane. Kuigi tema vahetu roll lahingu juhtimisel polnudki nii suur, kui mõnele
tundus. Giidid armastasid hiljem lahinguväljal näidata kohti, kus ta oli maganud enne lahingut, kus
pärast lahingut ja kus lahingu ajal. Samas nõudis vasturünnaku riski võtmine kindlasti mehisust ja
otsustavust. Kes oli see kindral?

4. 19. sajandi alguse Eesti talupoegade rahulolematus väljendus

rahutustes ja ülestõusudes. Ajajärgu üks kuulsamaid ülestõuse
toimus 1805.a. Ligi 500 talumeest ründas sajamehelist sõjaväeosa,
hukkunuid ja haavatuid oli mõlemal poolel. Kus see toimus?
Pildil on neid sündmusi meenutav mälestuskivi.

5. Küsime baltisaksa aadlisuguvõsa. Tänapäeval on perekonna liikmed pillutatud laiali Argentinasse,
Austraaliasse, Ameerika Ühendriikidesse, Soome, Rootsi, Taani, Belgiasse, Prantsusmaale,
Hispaaniasse ja muidugi ka Saksamaale. Nad kuulusid Liivimaa vanimate ja auväärseimate
aadlisuguvõsade hulka. Liivimaale tulid nad Saksamaalt, kus nende esivanemad olid
teeninud Bremeni peapiiskopi ministeriaalidena. Suguvõsa sai oma nime Bremeni
peapiiskopkonnas asuva küla järgi.Tuntuim suguvõsa liige oli Riia piiskop Albert. Tema
vend Hermann’ist sai esimene Tartu piiskop ja teine vend Theoderich de Ropa pani aluse von der Roppi
aadlisuguvõsale. Nende onupojast Johannesest põlvnesid kõik hilisemad Liivimaa ***d. Nad
immatrikuleeriti 1741. aastal Saaremaa rüütelkonda, 1745. aastal Eestimaa rüütelkonda ja 1747.
aastal Liivimaa rüütelkonda.
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6. Endine Erzherzog Karl-Platz Viinis nimetati 1956.a. ühe riigi

nimeliseks – märkimaks fakti, et 1938.a. oli see riik ainus, kes
protestis ametlikult Anschluß’i vastu. 1985 avati väljakul nähtav
tänumonument. Mis riik?

7.

Selle riigi valitsusse kuulub 30 ministrit, soolise
võrdõiguslikkusega on kõik korras, sest suhe on 15:15.
Peale poliitikute ja juristide kuuluvad sinna astronaut,
invaliid, paraolümpialane, pagulane, perearst,
homoseksuaal, multimiljonär ja karjakasvataja. Millises
maailma riigis on selline kirju valitsus? Üht neist 30-st
näete kohtumas meie ministriga.

8. Oma raamatus „Isamaa tagatuba“ kirjutab Kalle Muuli: „1992.a. oktoobris võttis Mart Laar

rahvusküsimuste nõunikuks juudiproua Marina Otšakovskaja. Enam-vähem sama tööd tegi
välisministeeriumis ka kuulsaim riigiametnik ... , tema ülesanne oli suhelda venelastega ning eriti vene
ajakirjanikega. Rahvusvähemuste esindajad suhtusid temasse lugupidamisega, kahjuks aga langes ta
varsti oma ameti ohvriks. Kuna ta oli sunnitud kõigil kohtumistel piisavalt napsi võtma, siis mingil
ajahetke hakkas kolleegidele tunduma, et ta võib-olla ei väljugi töötsüklist“. Kellest jutt? Peab küll
täpsustama, et välisministeeriumis pole küsitav värvikas isiksus siiski töötanud, küll oli ta 1991-93 Eesti
Instituudi referent vene
küsimuses. Nimetame mõned
tema kirjatöödest: "Notsutraktorist", "Kabriolett", "Karukell
ja kellakaru".

9. Pildil olev agregaat on Hurikan

1000E, kasutusel ka Eestis. Mis
seade see on (milleks
mõeldud)?

10.

Viimane videomagnetofone
valmistav ettevõte maailmas
teatas 2016. aasta juulis, et lõpetab nende seadmete tootmise. Mõistagi oli
otsuse põhjuseks nõudluse kadu. Kui kõrgajal müüs firma 15 miljonit
videomakki aastas, siis mullu oli maht kõigest 750 000. Peamiselt müüdi
Hiinasse ja Kaug-Idasse. Milline firma? Näete ka tema (osalist) logo. Meil
on tuntud ta peamiselt telerite tootjana.
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11.

Aastast 1923 on USA-s traditsioon ehtida Valge Maja läheduses olev igihaljas puu riiklikuks
jõulupuuks (The National Christmas Tree). 28. aprillil 1926 kuulutas president Calvin Coolidge aga välja
rahvuse jõulupuu (Nation's Christmas Tree). Küsime viimase liiki ja ka nime, mille all konkreetne
isend tuntud on.

12.

Elysia chlorotica on üks liik meremolluskeid. Ta
suudab teostada üht taimedele omast ja loomadele
mitte tavapärast protsessi. Millist?

13.

Kuidas nimetasid eestlased Kesk- ja Ees-Aasia mägisteppides kasvava taimeperekonna Ferula
liikide (eeskätt haisva vaiguputke, Ferula assafoetida) varrest ja juurest saadud terava maitse ja tugeva
küüslaugulõhnaga vaiku, mida antiikajast alates on laialdaselt tarvitatud ka ravimina? Seda kasutati ka
kurja silma vastu.

14.

Pildil on Karksi valla aukodanik, kelle viimase aja „loomingu“
hulka kuuluvad Els, Kaimo, Kallika, Karamba, Katre, Kikitriinu, Krista
ja Madli. Kes on pildil ja mis ühendab neid nimesid?

15.

Keskaegne relv kreeka tuli oli ka vee peal kuumusega üle 1000 0C põlev tihke segu. See kleepus
kindlalt naha, juuste ja rõivaste külge. Napalmiga sarnaneva massi täpne koostis ei ole teada. Küll
teadsid näiteks Konstantinoopolit rünnanud osmanid, et seda suudab kustutada vaid kolm asja.
Nimetage need kolm looduslikku vahendit. Kaks neist on toatemperatuuril vedelas, üks tahkes
olekus.
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16.

Praeguse trollialajaama ja Tallinna Vee territooriumi Paldiski mnt 123 omandas 1845 Eestimaa
kubermangu maamõõtja Johann Heinrich Schmidt. Sinna rajati imposantne suvemõis, mida rahvasuu
nimetas küll „Schmidti mõisaks“, kuid omanik andis talle märksa uhkema (ametliku) nime. Millise?
Seda nime on kasutatud ka mitmel pool mujal, näiteks mõne tööstusettevõtte, põllumajandusühistu,
kultuuri- ja raviasutuse juures, isegi mõni spordivõistlus on seda nime kandnud.

17.

Eesti kuulsaim altminek sillaehitusel pärineb 1928. aastast, kui vastne sild paar päeva pärast
valmimist kokku varises. Silla kandeelemendid olid valatud jõkke, kus nad ei jõudnud korralikult
kivistuda. Tulemuseks oli uue silla ehitamine 1937. aastaks kuivale maale, ning jõgi suunati seejärel
selle alt läbi voolama. 1999. aastast alates kulgeb selle kõrvalt praegune uus sild. Mis sild?

18.

Ametüst on violetset värvi vääriskivi, õnnekivina loetakse seda üksinduse sümboliks. Egiptlastel
aitas hinged teispoolsusesse, kreeklasi aitas veini juues kaineks jääda. Euroopas asub vaid üks tegutsev
ametüstikaevandus, aastatoodanguga 200 kg, enamiku tulust saab kaevanduskompanii
vääriskivihuvilistelt turistidelt. Mis riigis see kaevandus asub?

19.

Kõigepealt arvati, et tegemist on hoopis sooga. Vanad maeootlased arvasid
siiski, et tegemist on veekoguga ja nimetasid seda Temarenda või Temerinda –
Vete ema. Türklased on seda veekogu nimetanud ka Balisira`ks, genulastele ja
veneetslastele oli ta aga Mare della Zabacche ning sküütidele Kargaluk. Millise
nimega meie tänapäeval seda veekogu tunneme? Kõrval näete suurima
sealse linna vappi, aastaarv vapil on 1778.

20.

Saksa luuletaja Heinrich Heine nimi on ilmselt kõigile kilvaritele tuttav.
2016. aasta jaanuaris valiti aga ühe riigi presidendiks Hilda Heine. Millisest
riigist on jutt? Riigi omakeelne nimi on Aolepān Aorōkin M̧ajeļ.
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21.

Sikhi meestel tuleb alati kanda viit eset. Kõigi nende nimetus algab k-tähega. Sellise reeglistiku
kehtestas kümnes, ühtlasi viimane guru Gobind Singh 1699. aastal sikhide hulka kuulumise märgina.
Kirpan on tseremoniaalrelv, kangha juustes kantav puust kamm, kara terasest või rauast käevõru, kesh
(kes) on lõikamata pikad juuksed. Mis on sikhidel aga katša (kachera, kaccha)? Suure
tõenäosusega kannavad seda ka kõik täna siinolijad.

22.

Aastatel 1995-97 ilmus 13 numbrit ajakirja, mille teemad käsitlesid erinevaid valdkondi – autod,
relvad, teatud harrastused ja spordialad, meeste käitumisnormid jne. Ajakiri ilmus värvitrükis,
peatoimetajaks ajaloolane Hannes Walter. Kuidas oli selle nimi?

23.

Mis on tõrvas? Tegu ei ole trükiveaga ja küsitav pole seotud Eesti linnaga.

24.

Hulljulgete kauboide kodumaaks loetakse teatavasti Põhja-Ameerikat, kuigi neid leidub mujalgi.
Seda sõna saab tõlkida kui „lehmapoiss“. Oma „lehmapoiss“ on olemas ka ungarlastel. Nemad oma
„lehmapoissi“ siiski cowboy-ks ei nimeta. Mis nime kannab siis madjarite „lehmapoiss“? Meile
on see sõna tuttavam muus kontekstis.

25.

Selle linna kontserdisaal kannab nime Gewandhaus. Esimene
Gewandhaus ehitati 1781. aastal. See oli riidekaupmeeste messihoone
[sks. Gewandhaus], mille ruume hakkas kasutama 1743. aastal rajatud
orkester. Teine Gewandhaus avati aastal 1884. Hoone sai Teises
maailmasõjas tugevaid kahjustusi ja lammutati 1968. aastal. Kolmas
Gewandhaus avati
1981 (arhitekt Rudolf
Skoda). Millises
linnas asub
Gewandhaus?
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26.

Küsitava mehe nimelise medali asutas Eesti Teaduste Akadeemia aastal
2003. Tegemist on akadeemia kõrgeima autasuga arstiteaduses ja sellega
seotud valdkondades. Seni on medali pälvinud Mart Saarma (2004), Lembit
Allikmets (2008), Ain-Elmar Kaasik (2012) ja Eero Vasar (2016). Küsitav elas
aastail 1885 kuni 1969, pildil on ta sõjaväearsti vormis. Kes on see
mikrobioloogia rajaja Eestis?

27.

1988.aastal nimetas UNESCO neli pedagoogi, kes on kujundanud XX
sajandi pedagoogilist mõtteviisi. Kaks neist olid John Dewey (1859 – 1952) ja Georg Michael
Kerschensteiner (1854 – 1932). Kes olid ülejäänud kaks, eluaastatega vastavalt 1888 – 1939 ja 1870
– 1952?

28.

Soome TV mõju nõukogude Eestile oli kahtlemata suur. 1982.a. keelustati teleritesse Soome TV
saadete vaatamiseks vajalike lisaplokkide paigaldamine. Need nn soome plokid olid odavad
lisaseadmed, mida vilunumad elektrotehnikud suutsid valmistada enam-vähem põlve otsas. Vaja oli
plokki aga selleks, et NL-s (ka Prantsusmaal ja tema endistes kolooniates) kasutusel olevad SECAMstandardit kasutavad telekad suudaksid lisaks pildile vastu võtta ka heli ja värve. Mis nime kandis
Soomes kehtinud analoogtelevisiooni standard? Sama rakendati enamasti Euroopas, Aasias,
Aafrikas ja Ladina-Ameerikas.

29.

Pildil on Saksamaal, Essenis 1886.a. sündinud naine. Küsime tema ees- ja perekonnanime.
Teine pilt ei ole siin juhuslikult!

30.

Pildil on Madridi Atletico jalgpallimeeskond. Üheks
hüüdnimeks on meeskonnal Los Colchoneros. Mida
see hüüdnimi eesti keeles tähendab? Ühe
sõnaraamatu järgi olevat see sõna tulnud koguni
araabia keelest, kus tähendas patja.
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31.

Rio OM-il jagas Eesti medalitabelis 78. kohta koos Dominikaani Vabariigi, Maroko, Moldova,
Nigeeria, Trinidadi ja Tobago, Araabia Ühendemiraatide ning veel kolme riigiga. Need riigid kuuluvad
Euroopa Liitu ja on Eestist suuremad (nii rahvaarvult kui pindalalt). Millised?

32.

Georg Lurichi mõistsid bolševikud 1918.aastal surma. Õnnekombel
ta pääses, ent suri teatavasti 1920. Tema abikaasa Lidia Vladimirovna
Lurich (s. Smolentsova) aga hukatigi troika otsusega 4.01.1921 Jaltas.
Sealsamas Krimmis tegutses vastaspoolel Kertši esimene punakomissar,
maadluslavade Lurich II. Tüüfus võttis temagi ja maetud on see
Võrumaa mees samuti Armaviri nagu mõni kuu hiljem Lurich ja
Abergki. Kirjutage tema kodanikunimi.

33.

Meeste korvpallis on olümpiamängudel vaid neljal korral tulnud
võitjaks keegi teine kui USA. NSV Liit teenis kuldmedalid 1972 ja 1988 (sh Tiit Sokk). Nimetage
ülejäänud kaks kullavõitjat riiki.

34.

Rio OM-il võistlesid ka sellised koondised nagu Sõltumatud sportlased (Independent Olympic
Athletes) ja Pagulaskoondis (Refugee Olympic Team). Viimase kümnest liikmest pärinesid koguni viis
(meestest James Chiengjiek 400m; Yiech Biel 800m; Paulo Lokoro 1500m; naistest Rose Lokonyen
800m; Anjelina Lohalith 1500m) ühest riigist. Millisest?

35.

22. septembril 2015 püstitati Müncheni Bayerni ja Wolfsburgi vahelises Bundesliga mängus neli
Guinnessi rekordit. Küsitava jalgpalluri nimel on nüüd kõigi aegade kiireim Bundesliga kübaratrikk
(kolm väravat 3 minuti ja 33 sekundiga), kõige kiiremini löödud neli väravat (5 minuti ja 42 sekundiga)
ja kõige kiiremini löödud viis väravat (8 minuti ja 59 sekundiga). Neljanda rekordina tõusis ta enim
väravaid löönud vahetusmeheks Bundesligas. Kes on see jalgpallur?
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36.

NUKU teatri asukohas Lai 1 ja Lai 3 on alates 19. sajandist toimunud teatritegevus. Nimelt avati
1809. aastal siin esimene kutseline teater Tallinnas – Tallinna Teater. Teatrimaja on paaril korral ka
taastatud. Pärast 1860. aastal lõppenud taastamist nägi hoone fassaad ja väline kujundus välja peaaegu
endine, kuid suuremad muudatused olid toimunud interjööris. Teise rõdu publiku jaoks tehti suurte
Euroopa teatrite eeskujul eraldi sissepääs Nunne tänavalt. See välistas kõrgemast seisusest
teatrikülastajate kokkupuutumise teise rõdu ehk galeriipublikuga. Mis oli aga teiseks suuremaks
uuenduseks ja milline ruum sellest tingituna majja juurde ehitati? Tegemist on ruumiga, mis
tänapäeval on tavaline osa teatrikülastusest. (NB! Kaheosaline küsimus.)

37.

See näitlejanna on sündinud 1972. aastal Colombias
Barranquillas. Aastal 2016 on ta hinnanguliselt kõige enam teeniv
näitlejanna USA televisioonis. Ta on üheks peategelaseks alates
2009. aastast linastuvas komöödiasarjas „Modern Family“.
Ameerika väljaanne TMZ on valinud ta kõige suurema büstiga
naisstaariks. Kellest on jutt?

38.

Ei juhtu just sageli, et üks
näitleja saaks korraga elutöö- ja siis veel
aasta parima osatäitja preemia. Just nõnda
läks aga 2015. aastal Berliinis, kus
Euroopa filmiakadeemia kuulutas välja
Euroopa filmiauhindade võitjad. Vähe
sellest – nii juhtus ühe õhtu jooksul koguni
kahe näitlejaga.Kõigepealt võitis 69aastane .... lisaks elutööauhinnale aasta parima Euroopa naisnäitleja tiitli rolli eest filmis «45 aastat»,
kus ta mängib abielunaist, kes valmistub suurejooneliseks pulma-aastapäevaks, kui tema abikaasa
minevikust kerkib ootamatult esile seik, mis muudab küsitavaks kogu pika koosoldud aja.Seejärel sai
samaga hakkama 82-aastane ..., kelle pika ja särava karjääri eest võidetud tunnustusauhinnale lisandus
veel aasta parima meesnäitleja tiitel rolli eest filmis «Noorus». Kes on need kaks filmilegendi?

39.

Ta sündis 1872 Luunja veskiehitaja pojana. 1886 asus Tartus klaverimeistri õpipoisiks. Viie aastaga
sai meistripaberid ja läks Peterburi. 1903 asutas omaenese klaveritööstuse, kus valmistas sadu hinnatud
omanimelisi pianiinosid ja tiibklavereid. 1915 müüs oma firma, 1918 opteerus Eestisse. Valmistas Tartus
pianiinosid koostöös Eugen Sprenk-Lättega.1922 asutas klaverivabriku Astron, 1926 lõi omaenese
klaverivabriku, mis kolis 1929 Tartust Tallinna ja tegutses 1944. aastani. 1949 said tal valmis suur
kontsertklaver Raadiokomiteele ning kaukaasia pähklipuust pianiino Stalinile 70. sünnipäevaks. 1950.a.
asus Stalini käsul loodud Tallinna Klaverivabriku peainseneriks ja konstrueeris kontsertklaveri Estonia.
Ta esitati Stalini preemiale, mis jäi siiski saamata. Suri 1964 Tallinnas. Kes?

40.

1982.a. toimus ENSV-s korralik pauk – turismireisil Pariisi hüppas ära toonase seisuga kõrge
nõukogude ametnik, Kultuuriministeeriumi Teatrite Valitsuse juhataja, ministeeriumi kolleegiumi liige.
Kes? Tema tööalasesse CV-sse mahtus nii EÜE komandöri roll, ETV laste- ja noorsoosaadete
peatoimetaja kui Noorsooteatri direktori amet. Jõudnud Torontosse, leidis ta ennast eesti lugemisteatri
"Ilutuli" loomingulise eestvedajana.
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41.

Kes on kunstnik? Tegu on Tartu Kõrgema
Kunstikooli Pallas 1928. aastal lõpetanud noore
kunstniku lõputööga. Pealkirjaks “Aednik”, millele on
alapealkirjaks lisatud “Autoportree”.

42.

Salomon R. Guggenheimi fondi rahadega
ülalpeetavaid muuseume on maailmas mitmeid: New Yorgis, Las Vegases, Guadalajaras, valmimas Abu
Dhabis. Euroopas on plaane tehtud Vilniuses ja Helsingis, aga külastada saab muuseumi Berliinis ja
veel kahes linnas. Millistes?

43.

Kui Rooma paavst Bonifacius VIII kavandas Vatikani vana Peetri basiilikasse tellida mõned maalid,
saatis ta oma saadikud otsima Itaalia parimat kunstniku. Kui üks saadik jõudis Firenzesse, tuntud
Giotto juurde, selgitas ta oma missiooni ja palus kunstnikult kaasa mõned tööd, et paavst saaks
veenduda tema pädevuses. Seepeale võttis Giotto valge lehe, punase tindi ja mõne sekundiga joonistas
sinna midagi. Imestunud saadikule ütles tuntud kunstnik, et kui paavst oskab kunsti hinnata, siis saab
ta sellisest saadetisest aru. Mida joonistas Giotto valgele lehele? Muuseas, paavst palkaski ta enda
juurde tööle.

44.

Küsitava koomiksi autorid on René Goscinny ja Albert Uderzo. Kokku on ilmunud 36
koomiksiraamatut (1961 - 2015). Lendavaid vaipu ja druiidide võlujooki sisaldavad kummalised lood on
lähemal muinasjuttudele kui antiikaja Gallia tegelikule elule. Seal esinevad korduvalt ajaloolised isikud,
teiste hulgas ka Julius Caesar, kes oma pahameeleks leiab ennast tihti peakangelase kodukohast nimega
Armorica. Mis koomiks?

45.

Kes on kirjutanud järgmised read? "Kuigi ma räägin selles raamatus oma elust, ei pea ma seda
siiski elulooraamatuks. Eesti raamatupoodide riiulitel on küllaga erinevate inimeste elulugusid, sest
põhjamaist ja kinnist eestlast huvitab kõige rohkem ikka teiste elus toimuv. Neid raamatuid lugedes
saab hea juhul teada, et kellelgi teisel läheb samamoodi kui lugejal, ja paremal juhul läheb tal
hulleminigi. Sellisel juhul saabub hinge rahulolukübemeke. Vähemalt minule mõjuvad teiste halvad
uudised just niimoodi. Mõtlen, et kurat, mul pole häda kedagi, vaata Clintonit või Kennedyt.
Ahjaa, „Minu Kennedy“. Miks selline pealkiri? Ärge saage valesti aru, ma ei samasta ennast Ameerika
Ühendriikide presidendiga. Mul ei ole suurushullustust. „Minu Kennedy“
on mingil määral see võõras kole juhtum, mis paneb mõtlema, et mul endal on ikka väga hästi. „Minu
Kennedy“ on lahendamata lugu või mõistatus. Mind seob temaga miski
ja samas ka mitte midagi."
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46.

Küsime laulu eestikeelset pealkirja. Selle noodi avaldas
firma Howley, Haviland & Co 1897.a., see oli USA-s
19.sajandil üks enim ostetud muusikatooteid, tuues üle
100 000 USD tulu. Autoriks Paul Dresser (1857-1906), ehkki
hiljem on ka tema noorem vend Theodor Dreiser end sõnade
autoriks nimetanud. 1913.a. kuulutati laul "On the Banks of
the Wabash, Far Away" Indiana osariigi ametlikuks lauluks
(hümniks). 1914 sai laul rootsikeelsed sõnad
("Barndomshemmet") ning muutus ülipopulaarseks. Sealt
jõudis Georg Eduard Luiga sõnadega ka Eestisse,
plaadistuseni jõuti 1929.a. Aarne Viisimaa esituses, märkega
Rootsi rahvaviis. Mis laul?

47.

8. jaanuaril 2016 ilmus stuudioalbum, mille nimi oli
ehk „Blackstar“ (allpool albumi ja mõne singli kaanekujundused). Kes oli albumi autor/esineja?
Albumi lugudest ilmus ka 3 singlit: Lazarus, Blackstar ja I Can't Give Everything Away.

;

48.

Ülemöödunud sajandil toimetas Pariisi postkontor Victor Hugo`le ebamäärase adressaadiga kirja.
Hugo kirja ei avanud, vaid saatis selle hoopis Alfred de Musset`le, see aga saatis kirja omakorda
Alphonse de Lamartine`le. Viimane tagastas kirja uuesti Hugo`le. Kellele oli see kiri
adresseeritud? Eesti keeles saab seda vastata kolme sõnaga, prantsuse keeles tuleb aga kasutada viit
sõna.

49.

Mis oli köstri perekonnanimi O. Lutsu „Kevades“? Sama nime kandis ka üks eesti tuntud
haridustegelane ja õpetaja, omanimelise kooli rajaja ning pikaaegne juht.

50.

1979.a. ilmus Mati Undi romaan „Sügisball“, mille põhjal valmis 2007.a. ka samanimeline film. Unt
valis nii romaani motoks kui ka lõpuridadeks ühe eesti poetessi luuletuse ja värsiread. Moto algus:
„Teravasti tunnen huulepulga maiku. Selle maigu eest on makstud rublat viis. Eks ju, korterites õhtul
kümne paiku aknad mustendavad, hirm on siis?" Romaani lõpp: „Ikka korterisügavustes hiilgavad meie
silmad / vastu pimedat talve, ja aega, ja ajalugu“. Kes on see poetess?
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1. Pindaros
2. Stefan Bathory
3. Paul von Hindenburg
4. Kose-Uuemõisa
5. Buxhoeveden
6. Mehhiko
7. Kanada
8. Peeter Volkonski
9. mobiilne seapõleti
10. Funai Electric
11. hiidsekvoia Kindral Grant
12. fotosüntees
13. juudavaik
14. Kalju Kask, õunad
15. liiv, äädikas, uriin
16. Estonia
17. Kärevere
18. Soome
19. Aasovi meri
20. Marshalli saared
21. aluspüksid
22. Mees
23. juurtega männikänd
24. guljašš
25. Leipzig
26. Karl Schlossmann
27. Anton Makarenko, Maria Montessori
28. PAL
29. Bertha Krupp
30. madratsid
31. Austria , Portugal, Soome
32. Kusma Kõrve
33. Jugoslaavia, Argentina
34. Lõuna-Sudaan
35. Robert Lewandowski
36. kütmine, garderoob
37. Sofia Vergara
38. Charlotte Rampling ja Michael Caine
39. Ernst Ihse (Hiis)
40. Aarne Vahtra
41. Karin Luts
42. Bilbao, Veneetsia
43.
44. Asterix
45. Stig Rästa
46. Seal, kus rukkiväli lagendikul heljub
47. David Bowie
48. Prantsusmaa parimale kirjanikule
49. Lender
50. Viivi Luik
Küsimused: Marju Kõivupuu, Koit Nook, Indrek Salis, Tenno Sivadi, Tõnu Talve

