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1. Kes kaalub hingi? 

 
 

2. Trooja sõja käiku ja lõppu teame vast kõik. Teame ka, 
et legendi järgi tekitas selle segaduse tülijumalanna 
Eris oma õunaga, sest teda ei kutsutud peole, 
täpsemalt Achilleuse vanemate pulma. Kelle pulma 
teda ei kutsutud? Pildil on küsitavad 5. sajandist eKr 
pärit kylix’il. Kummagi poole nimi annab punkti. 

 

3. 1979.a kanti UNESCO maailmapärandi nimekirja Makedoonias asuv Ohridi järv (348 km2) koos Ohridi 
linnaga. Linna ikoonikogu jääb alla ainult Tretjakovi galeriile. Kunagi olnud seal kirikuid sama palju kui 
aastas päevi – 365. 10.-11. sajandi vahetusel oli 
Ohrid aga veerand sajandit ühe tänapäevalgi 
olemas oleva riigi pealinn. Mis riik? 

 

4. Lääne-Berliinis asunud Spandau vanglas oli 
Nürnbergi protsessi järel vaid seitse 
kinnipeetavat, viimane neist teatavasti Rudolf 
Hess, kelle surma järel 1987.a. vangla lammutati. 
Viimased 21 aastat istus ta üksinda. 30. 
septembril 1966 vabastati kaks 20 aastat saanud 
meest. Üks neist oli Baldur von Schirach. Kes oli 
teine Spandau „eelviimane asukas“? Küsitav oli 
ainus kõrgematest Natsi-Saksamaa juhtidest, kes 
Nürnbergi protsessil sõjas tehtut avalikult 
kahetses. Pildil tegeleb ta kirjatööga Nürnbergi 
vanglas.  

 

5. Eesti valmistub Euroopa Liidu eesistumiseks. 
Eesti ühinemislepingule EL-ga kirjutati alla 
16.aprillil 2003.a. Ateenas. Kes allkirjastasid Eesti poolt lepingu? Neid oli kaks. 
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6. Piltidel on NATO esimene peasekretär 1952-57. Enne seda oli ta Briti India armee ohvitser ja diplomaat, 
tuntud kui Winston Churchilli juhtiv sõjaline nõunik Teise maailmasõja ajal. Kes? 

   
 

 

7. Seda ametikohta on järjepidevalt peetud 1945. aasta detsembrist, 
kui ametisse asus sama aasta algul Mauthausenist vabanenud Leopold 
Figl (pildil). Teiste hulgas on ametis olnud Fred Sinowatz, Franz 
Vranitzky ja Viktor Klima. Selles nimekirjas on veel 20 nime. Milline 
ametikoht neid ühendab? Palume täpset vastust.  
 

8. Enne 2011. aasta Riigikogu valimisi näidati Kanal 2-s viieosalist 
tõsieluarja Poliitbänd. Põhiline aur läks loomulikult jutu peale, aga igas 
osas õpiti ka paari lugu. Bändi liikmed esindasid kõiki toonaseid 
parlamendierakondi. Nimetame osalejatest neli: Erki Nool – IRL-i 
esinumber Ida-Virumaal, Andres Anvelt – sotside esinumber Kesklinnas, 
Lasnamäel ja Pirital, Kalle Palling – Reformierakond, Taavi Pirk – 
Rahvaliidu peasekretär. Kes olid ülejäänud kaks? Neil kahel on 
muusikaga kokkupuutumist ka enne olnud, ühel neist näiteks 
külalisesinejana ansamblis Vanemõde.  
 

9. Pagulaste integratsioonist. Saksamaal pagulastest moslemite 
kommuunides teati põhimõtteliselt, milliseid toite pole mõtet pakkuda. 

Peldikuehitajatele oli aga mitu üllatust: üks puudutas põranda värvi ja teine kükitamise asendit. Küsimus: 
mis värvi ei tohi olla WC põrand ning mis suunas ei tohi kükitada? 

 

10. 1990-ndate keskel kontrollisid seitse oligarhi äkitselt hinnanguliselt umbes poolt Venemaa majandust 
ning selle toormaterjalidest isegi rohkem. Nimetuse semibankiršina formuleeris ajakirjanik Andrei Fadin 
1996. aasta lõpus. Selle põhjenduseks oli, et ettevõtluse oligarhide esimene suur varandus tuli 
pangaoperatsioonidest. Nimed: Mihhail Fridman, Vladimir Gussinski, Vladimir Potanin, Aleksandr 
Smolenski, Vladimir Vinogradov. Puudu on kaks oligarhi. Nimetage need. 
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11. Küsitava taime rahvapärased nimed on aslank, talupäevalill, vägihein, hapsajuur. Ta kuulub korvõieliste 
sugukonda. Germaani rahvad kasutasid teda ravirituaalides, vanad roomlased kasutasid isutõstva 
maitsetaimena, keskajal valmistasid apteekrid tema juurikatest kompvekke. USA-s lubatakse teda lisada 
üksnes alkoholile. Ta on rahvameditsiinis üks populaarsemaid ravimtaimi. Vanasti peeti teda imetaimeks, 
mis oli võimeline andma „üheksa väge“ ja jõudu haigustest kurnatud inimesele. Teda peeti maagiliseks 
taimeks, mis pidi kaitsma tõbede ja kallaletungide eest. Ladina keeles Inula helenium. Mis taim? 

  
 

12. 1913. aastal aretas Julius Aamisepp kartulisordist "Imperaator" esimese eesti kartulisordi "Kalevipoeg", 
mille saagikus ületas "Imperaatori" 58% võrra. Jõgeval (Jõgeva Sordikasvandus, hiljem Sordiaretusjaam) 
alustas Aamisepp sortide ristamisega 1922. aastal. Nüüdseks on seal aretatud 41 kartulisorti ja pidev töö 
selles valdkonnas jätkub. Esimesed Jõgeval (ja Eesti Vabariigis) aretatud kartuli originaalsordid anti 
tootmisse 1934. a. ja püsisid üle 30 aasta. Milliseid [rahvuslikke] nimesid kannavad esimesed kaks sorti?  

 

13. Kuidas nimetatakse hilja õitsvaid puukujulisi sireleid, mida võib käsitleda ka eraldi alamperekonnana? 
Need Ida-Aasiast pärit liigid võivad kasvada suure põõsa või väiksema puuna. Näiteks Syringa amurensis – 
amuuri *** ehk amuuri sirel, Syringa pekinensis – pekingi *** ehk pekingi sirel, Syringa reticulata – jaapani 
*** ehk jaapani sirel. 

 

14. Aastas hukkub haide läbi umbes 10 inimest, lõvi ja elevandi „käe“ läbi umbes 100. Nimetage need 
loomariigi esindajad (TOP 3), kes tapavad aastas inimesi kõige rohkem:  1. koht - 725 000; 2. koht - 475 000 
ja 3.koht - 50 000 inimohvrit. Järjekord pole oluline. On esitatud ka teistsuguseid arve, põhjustajad 
enamasti samad. Siintoodud küsimuse allikaks on Bill Gatesi blogi (2014), andmed WHO, FAO jt. 

 

15. Kuigi see loom on oma (hüüd-) nime saanud Disney tegelase järgi, siis ilmselgelt ei ole tegemist lendava 
elevandiga. Ta elab arulagedalt sügaval ookeanis (4800m). Neid on leitud juba 18 eri liiki, sealhulgas ka 
1,8m pikkust isendit. Välimuselt näeb ta välja pehme külgeliimitud silmadega mänguasjana. Mis loomaga on 
tegu? Piisab perekonna nimetamisest. 
 

 
  



Eesti Maakilb 2016/2017.  Rahvaliiga A-finaal. Paide, 18. veebruar 2017 
____________________________________________ 

16. 1254. aastal jagati Saaremaa lõplikult ordu ja piiskopi vahel. Ordu sai ida-, piiskop läänepoolse osa 
saarest. Ordumaade keskuseks Saaremaal sai vasakpoolsel pildil olev koht, piiskopi valduste keskuseks aga 
parempoolsem. Nimetage need kaks kohanime. 

  
 

17. Mis nime kannab Osmussaare ja Krassi saare vahel asuv 535 miljoni aasta vanune Eesti suurim ja vanim 
veealune meteoriidikraater? 

 

18. Küsitava troopilise saare (Prantsusmaale 
kuuluv atoll) pindala on 28 km2, see asub 
Aafrika mandri ja Madagaskari vahel 
Mosambiigi väinas. Alaliste elaniketa saare 
geograafiline nimi on üldtuntud, seda veidike 
teises kontekstis. Nime sai briti laevalt, mis 
külastas saart 1774 .aastal. Mis saar? 

 
 
 
 
 

19. Jean-Baptiste Prevost de Sansac oli 1811-
1828 Venemaa mereminister ning kandis 
aadlitiitlit, mille järgi on venelased irooniliselt nimetanud Soome lahe idaosa (Neeva suudmest kuni Kotlini 
saareni), aga vahel ka kogu Soome lahte. Laialdaselt oli termin kasutusel 19. sajandil. Kuidas seda veevälja 
nimetati? 

 

20. Millise panga Kopenhaageni filiaal kasutab 
sellist kulleriteenust?  
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21. 1924-25 kehtestasid USA raamatukogud sõnaraamatute laenutamisele 
enneolematu tähtaja – viis minutit inimese kohta. Põhjuse selleks andsid 
kaks meest – Richard L. Simon ja M. Lincoln Schuster. Miks selline limiit? 
 

 

22. 1980. aastail anti Vatikanis välja uus ladina keele sõnastik, kahes köites 
kokku 900 lehekülge. Paraku ei ostnud seda praktiliselt mitte keegi. Sõnastik 
sisaldas ka moodsaid väljendeid, nagu sphaeriludium electricum numismate 
actum (müntidega töötav elektronmänguautomaat), samuti väljend fluxio 
interclusio. Kuidas oleks see üsna ebameeldiv, kuid kohati igapäevane nähtus eesti keeles? 

 

23. Mille kaudu on eesti keelde tulnud/tuletatud sõna „veski“?  
 

24. Saavutanud valgustatuse, pidas Buddha 
oma esimese, nn Benaresi jutluse paigas, 
mida hiljem on hakatud nimetama 
Hirvepargiks. Kuulajaiks olid tema viis 
endist jüngrit ja kaks hirve. Buddha 
formuleeris seal lühidalt oma õpetuse 
põhiseisukohad. Praegu võib paljude 
kloostrite ja templite sissekäikude kohal 
näha kahte hirve ning kaheksa kodaraga 
ratast, mis meenutavad toda aegadetagust 
sündmust. Kuidas seda ratast nimetatakse? 
Tegu on ühe olulisema budistliku sümboliga 
(nagu rist kristluses). Vastuseks tuleb 
kirjutada üks sanskritikeelne sõna, mis 
eelneb sõnale „ratas“.  
 

 

25. Selle laulu puhul saab küsida ka nii: kes XX sajandi staaridest pole 
seda laulnud? Tänane küsimus: kes laulab? Vihjeks: tegemist on selle laulu 
autoriga, kes kirjutas kuuldava hiti väidetavalt juba 16-aastaselt. 
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26. „Eesti juustu“ valmistatakse alates aastast 1958 ning 
uuringufirma Nielsen andmetel on see tänini Eesti 
populaarseim juustusort. Autoritunnistus sellele anti välja 
oktoobris 1957, selle said Mihkel Uudisaru ja küsitav, keda 
on tituleeritud Eesti juustu isaks. Aastaid hiljem saavutas 
ta nii kuulsust kui kurikuulsust. Kes?  

 
 
 

27. Rootsi linnakese Ytterby järgi on oma nime saanud neli 
keemilist elementi. Kaks keemilist elementi, 
järjenumbritega vastavalt 108 ja 110, on oma nimed 
saanud ühe Saksa liidumaa ja seal asuva linna järgi. Linna 
jalgpalliklubi on praegu Bundesligas viimasel kohal. 
Nimetage need elemendid (või siis linn ja liidumaa). 

 

28. Üks Brasiilia kompanii lasi välja sellise 
reklaamplakati, millel tahetakse toonitada oma 
mootorrataste kiiruslikku võimekust. Plakatil on 
näha, kuidas mootorratta möödumisel tekkinud 
õhuvoolust on puud paindes. Plakatilt on aga 
kõrvaldatud see objekt, mis pärast kiirete 
mootorrataste möödumist seisab sirgelt. Milline 
tuntud objekt see on? 
 
 
 

 

29. Elektronpostis kasutatakse sageli akronüüme ehk lühendeid. Nii näiteks naerab valjusti on LOL ehk 
Laughing out loud, aitäh on Ty ehk Thank you, korduma kippuvad küsimused on FAQ ehk Frequently asked 
questions, pole probleemi on Np ehk No problem, oh mu jumal on Omg ehk Oh my god, klaviatuurist eemal  
on Afk ehk Away from key-board. Mida aga tähendab lühend FUA? 

 

30. Velveeta on tuntud ameerika sulatatud juustu 
(juustulaadse toote) bränd. Mõnikümmend aastat 
tagasi oleks see sõna võinud saada hoopis teise 
tähenduse. Paraku ei, uue ja sageli kasutatava 
tähenduse sai üks teine, hoopis lihast toiduaine. 
Nimetage sellest teisest toiduainest tekkinud 
tihtikasutatav sõna. 
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31. Kes on need kaks? Nimetage mõlemad. 
 
 

 

32. Nimetage riik, kes osutus Rio OM-i edukaimaks 
poksimaaks. Vähemalt seni (?) on neil sel alal kirjas 
3 „kulda“, 2 „hõbedat“ ja 2 „pronksi“. Oma esimese 
poksi olümpiamedali võitis see riik juba 1996 
Atlantas („pronks“), kuid esimese kulla võitis riik 
hoopis 1994 Lillehammeri talimängudelt. 

 
 
 

33. Eelmisel aastal Bakuus toimunud maleolümpial 
võitis meeste (ametlikult küll „lahtises“) arvestuses võistkond, kes viimati võitis kuldmedali 40 aastat 
tagasi (1976). Võistkonna esimesel laual mängis Fabiano Caruana. Milline võistkond tuli maleolümpia 
võitjaks lahtises arvestuses? 

 

34. See Saksa klubi on teinud imepärase läbimurde: ta asutati 2009; 2012/13 alustas ta tugevuselt 4.Saksa 
liigas, mille võitis ja pääses tugevuselt 3.liigasse; seal tuli ta 2013/14 teiseks ja jõudis nii tugevuselt 
2.liigasse, kus tänu teisele kohale hooajal 2014/15 pääses juba kõrgemasse seltskonda ehk Bundesliigasse. 
Meeskonda on edu saatnud ka kõrgemas liigas, kus 12.veebruari seisuga asub meeskond Müncheni Bayerni 
järel kindlalt teisel kohal, olles 20 vooruga kogunud 13 võitu, 3 viiki ja 4 kaotust väravate vahega 36:20. 
Selle klubi sõsarklubid mängivad nii Austria, USA, Brasiilia kui Ghana liigades. Kodulinnas on nad muidugi 
populaarsed, kuid ülejäänud Saksamaal peetakse neid vihatumaiks meeskonnaks. Sellel hooajal mängivad 
meeskonnas nii Šveitsi, Ungari, Kreeka, Taani, Austria, Rootsi kui USA koondislased, kuid Saksa koondisesse 
ei kuulu ükski pallur. Mis meeskond? Viimati võitis selle linna esindus Saksamaa meistritiitli 1913. 

 

35. Ligi 10 aasta jooksul võitis küsitav (eluaastad 1936-2016) kõik 150 jõuproovi, millel ta osales. Kes? 
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36. Aasta 1966. Kes on pildil? Üks on muusik, teine näitleja. 
Lenin ei lähe arvesse. Muusik on meenutanud: „Mu 
kursusekaaslane ja hea sõber oli juba lastemuusikakoolist ***, 
kes muusikakoolis õppis oboed, aga hiljem läks näitlejaks. 
Muusikakoolis olid meil igal aastal meie nimetuse järgi 
ooperid, aga tegelikult miskid happening’id. Sellel pildil 
etendan naispeaosa mina ja meespeaosa ***. Järgmisel aastal 
oli vastupidi. Need olid parajalt jaburad, aga meile meeldis 
neid teha. Eriti koomiline on siin pildil muidugi see, et alati 
vaatas meid seinalt Lenin.“  
 

37. Mida otsis Georg Udukübar koos preili Tahtejõuga 10-
osalises lasteseriaalis (stsenarist Wimberg, režissöör-lavastaja 
Elo Selirand, ETV 2016)? 
 

38. Pildil olev mees on sündinud 19. juulil 1960 teist põlve pagulasperes 
Cairos, peagi koliti sealtki ära. Nime pannes lootsid vanemad ilmselt, et 
poisist saab kuulus teadlane, tegelikult on ta mainekas ja mitmete 
auhindadega pärjatud filmilavastaja (Oscarit seni küll võitnud pole, 
seevastu Cannes´is Palme d´Ori, žürii peaauhinna ja 2 FIPRESCI 
auhinda). Tuntumaid filme: Helge homne, Kus on tõde?, Chloe. Kes on 
pildil? 1 p, kui teate pelgalt tema eesnime. 

39. Skulptuur valmis 1953. Kes on 
skulptor ja keda on kujutatud? 
 

40. Küsitav (1925–1989) kuulub eesti kirjanduslukku kui kõige 
enam sonette kirjutanud luuletaja (neli sonetiraamatut). Siin esitletavad kaks 
sonetti, esimene ja viimane, viiekümnes, pärinevad 1982. aastal ilmunud 
kogust «Möödumatus». Oskar Kruus on nimetanud teda «üksinduse 
laulikuks» ja üksijäämishirmu aimub neistki luuletustest. Viljeldud itaalia 
soneti vorm nõuab eesti keeles rohket sünonüümide kasutamist, puhtaid 
riime ning sisu jaotamist nelik- ning kolmikvärsside vahel. Kasutatav 
värsimõõt (5- või 6-jalaline jamb) loob oma hoogsusega piduliku õhustiku, 
iga sonett päädib – nagu reegel ette näebki – pihtimuslik-lüürilise 
mõtisklusega. Kes on autor? 

1 
Veel sellest päevast minna ma ei taha, 
ma kardan suurt ja kohutavat riski, 
sest mind ei suuda enam päästa miski, 
kui sinu pilgu puudutus jääb maha 
 
ja olematuks sulab taas kui vaha 
too maailm, kuhu maruhoost mind kisti, 
et kaduda seal võiksin tervenisti 
kui hetk, mis hajub igaviku taha. 
 
Ehk uks, mis avanes, sealsamas sulgus? 
Ma, minetanud viimse tõelustaju, 
ei ava silmi veel, mul puudub julgus. 
 
Sest kesta võin vaid, kuni lumm ei haju. 
Ja kinnisilmi nii ma, teetu hulgus, 
käin läbi pimestava tähesaju. 

50 
Ma olen kuningas, kes kannab krooni, 
ja vilets kerjus, kaelkott üle õla, 
ja laps, kes imetleb vastpuhkend mooni, 
ja rauk, kes eluga peab maksma võla. 
 
Sa oled eksi viiv ja kutsuv kõla, 
tee ilmsi pimestava muinaslooni, 
see tuleleek, mis jääb mul täitma sooni 
nii kauaks, kuni Charon tõstab mõla. 
 
Aeg hetki loeb kui münte. Hõiskeks saavad 
kord tusad tänased ja eilsed haavad, 
kord kirkaks muutub kõik ja hing ei põe. 
 
On ümberringi varje ikka vähem... 
Mu armastus, mind saada üle jõe, 
et ma ei tunneks hirmu, siis kui lähen. 

  



Eesti Maakilb 2016/2017.  Rahvaliiga A-finaal. Paide, 18. veebruar 2017 
____________________________________________ 

41. Vasakul on isa, paremal poja looming. 
Nimetage nende perekonnanimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. Kolm maali: „Kaunis iirlanna“ (1866), kus on kujutatud kunstniku 
lemmikmodell Joanna „Jo“ Hiffernan, kunstniku autoportree „Meeleheitel 
mees“ (1843-45) ja „Maailma päritolu“ (1866), kus on esile toodud eriti 
oluline detail lemmik-modelli kehast. Nimetage kunstnik. Neljandana on 
lisatud maal kaunist Jo`st, mille autoriks on küsitava kunstniku õpilane, 
konkurent ja hilisem vihavaenlane James Whistler. Ei tasugi vist lisada, et 
Jo oli muusaks mõlemale kunstnikule.      

43. Küsitav (1598 –  
1666) oli üks 
silmapaistvamaid 17. 
sajandi prantsuse 
arhitekte, kes ehitas 
mitmeid losse (pildil 
Chateau de Maisons), 
kirikuid ja muud. 
Tema järgi on nime 
saanud üks 
arhitektuurilis-
ehituslik termin, mis 

kasutusel paljudes keeltes, sh eesti keeles. See on tarindusvõte, mis 
hilisemal ajal palju kasutust leidnud ning seda mitte ainult ja mitte 
niipalju losside kui nt üürimajade puhul. Tõele au andes polnud tema 
esimene, kes seda kasutas – juba 1550 paiku tegi seda Pierre Lescot 
Versailles´ lossis. Kes oli see arhitekt või milline arhitektuuritermin on 
tema järgi nime saanud?    

 

44. Kes on pildil? 50 aastat tagasi tegi see kaanefoto toonase TRÜ tudengi 
kuulsaks üle NSV Liidu. 

 

45. Mis teid suure tõenäosusega ees ootab, kui kuulete järgnevat? 
Kirjutanud on selle J.Parts. Palume täpset vastust.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gustave_Courbet_-_Jo,_la_belle_Irlandaise_(MET-Museum).jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Whistler_James_Symphony_in_White_no_1_(The_White_Girl)_1862.jpg?uselang=ru
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46. Kuulete NSV Liidu ilmselt esimese progressiivroki ansambli muusikat. Nimetage ansambel ning selle 
juhiks olnud helilooja, laulja ja instrumentalist. 
 

47. Küsitav, 1987. aastal loodud ansambel sai oma nime 
homoaktivisti Rosa von Prauheimi dokumentaalfilmi 
pealkirja järgi, mis omakorda sai oma nime kunagise 
Teeba armee eliitüksuse järgi, mis koosnes 150-st 
homopaarist ja millel oli otsustav tähtsus aastal 371 e.Kr 
Leuctra lahingus saavutatud võidus spartalaste üle, 
millega lõppes spartalaste domineerimine. 1993. aastal 
ilmunud albumi The Gods of Earth and Heaven 
kaanepildil on tollase ansambli koosseisu liikmed 
Dominika Peczynski, Jean-Pierre Barda, Alexander Bard 
ja Michaela Dornonville de la Cour. Milline ansambel? 
 

48. Eestis on kaks valda, kes annavad välja 
lastekirjanduse preemiaid. Tuntum on Luunja, kus 
antakse igal aastal Karl Eduard Söödi nimelist 
lasteluuleauhinda. Vasalemma vallavalitsus annab aga 
iga viie (algul kahe, siis kolme) aasta tagant välja 
lastekirjanduse preemiat. Selle esimene laureaat oli 1999 Leelo Tungal, seni viimane 2016 Mika Keränen. 
Kelle nime see preemia kannab? Ta on avaldanud poeemi „Aegna“, vististi tuntuim luuletus on aga „Tiliseb, 
tiliseb aisakell“. 

 

49. Küllap olete lapse- või nooruspõlves lugenud raamatut peategelase seiklustest maal, mille pealinnaks 
Mildeno. Nimetage see maa. 
Linn moodustab oma kujult täpse ruudu, müüri iga külg on viissada jalga pikk. Kaks suurt ristuvat tänavat, 
mis on viis jalga laiad, jaotavad linna neljaks kvartaliks. … Linn suudab mahutada viissada tuhat hinge, 
majad on kolme- kuni viiekorruselised, poed ja turud kaupadega hästi varustatud.  Keisri loss asetseb linna 
keskpaigas, kus kaks suurt tänavat ristuvad. Seda ümbritseb … müür … 
                                                                                                                                                    /*** I osa IV peatükk/ 

 

50. Marek Tamm on kirjutanud: „1880.aasta detsembrikuu algupoolel Tallinnas ilmunud tagasihoidliku 
välimusega 147-leheküljeline ... raamat sisaldas erakordselt tugevat energialaengut, „midagi erilist, suurt ja 
sümboolset“, mida tagantjärele on tunnistanud enamik tollaseid lugejaid. Jaan Roos näiteks meenutab: 
„Käed kiskusid rusikasse, viha täitis hinge, selge vahe tekkis meie ja sakslaste vahele; see teos kasvatas 
kättemaksuiha, äratas varjusurmast rahvusliku tunde, et peame olema see rahvas, kes oleme, peame 
tõusma ja vabaks saama võõraist, vaenlasist“. Sarnaselt „Kalevipojaga“ hakkas *** tööle kui „rahvust loov 
tekst“ (Jaan Undusk).“ Millisest raamatust on jutt? Nimetage autor ja teos.  
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1. Anubis 

2. Peleus, Thetis 

3. Bulgaaria 

4. Albert Speer 

5. Arnold Rüütel, Kristiina Ojuland 

6. lord Ismay 

7. Austria kantslerid  

8.  Aivar Riisalu, Artur Talvik 

9. roheline, Meka 

10. Boriss Berezovski, Mihhail Hodorkovski 

11. aedvaak 

12. Kalev, Kungla 

13. ligustriin 

14. moskiito; inimene;  madu 

15. kaheksajalg 

16. Pöide, Karja 

17. Neugrund 

18. Europa 

19. Markiisi lomp  

20. Spermapank  

21. ristsõnad 

22. liiklusummik 

23. lühend sõnast vesikivi 

24. Dharma-ratas  

25. Consuelo Velázquez Torres 

26. Urmas Altmeri 

27. hassium, darmstadtium (Hessen, Darmstadt) 

28. Pisa torn 

29. sageli kasutatavad lühendid  

30. spam 

31. Grete Šadeiko, Robert Griffin  

32. Usbekistan 

33. USA 

34. RB Leipzig 

35. Iolanda Balas 

36. Lauri Nebel, Olav Ehala 

37. Estonia lava 

38. Atom Egoyan 

39. Erika Haggi, Erich Veetõusme 

40. Kalju Kangur 

41. Piho 

42. Gustave Courbet 

43. Francois Mansart; mansard(korrus) 

44. Tiina Park 

45. Nukuteatri etendus 

46. Sven Grünberg, Mess 

47. Army of Lovers  

48. Julius Oengo 

49. Lilliputtide maa 

50. Eduard Bornhöhe, Tasuja 
Küsimused: Toivo Kreek, Marju Kõivupuu, Jaanus Moppel, Koit Nook, Aare Olander, Indrek Salis,  
Tenno Sivadi, Tõnu Talve 


