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1. 

 

Milliseid nimesid 

kandsid kaks pildilt 

puudu olevat 

rannalõiku? 

1 õige 1 punkt. 

2.  Küsime haruldast haigust, mille esinemissagedus on 0,2 – 2,4 juhtu 100 000 elaniku kohta aastas. 

Peamiselt haigestutakse sellesse täiskasvanueas. Tegu on motoneuroni haigusega, millega kaasneb 

mitmete närvide põletik, lihaste kõhetumine, halvatus. Haigus lõpeb hingamispuudulikkuse tõttu 

enamasti surmaga. Tuntuima seda haigust põdeva inimese jätame nimetamata, eestlastest on selle 

haiguse põdejatest enim oma elust rääkinud Uku Kuut. Ka paari aasta tagune ülemaailmne jää-ämbri 

kampaania oli mõeldud just sellele tõvele tähelepanu tõmbamiseks. Mis haigus? 

  

3.  Kui meil müüdav kuskuss on valdavalt valmistatud durumnisu jahust ja see imiteerib nisutangu, siis 

küsitav toiduaine on kuuma auruga töödeldud, seejärel kuivatatud ja lõpuks purustatud 

täisteranisu. Ennekõike seostatakse seda toiduainet osmanite riigi ehk Türgi impeeriumi aladega, kuid 

see on levinud Lähis-Idast ka kaugemale – sellest valgu ja süsivesikuterikkast toiduainest peavad lugu 

kogu maailma vegetaarlased,  kuigi see passib hästi ka lihatoitudega. Süüa saab sellest üsna maitsetust 

kraamist teha lihtsalt – tuleb vaid kuum vedelik peale valada ning seista lasta, kuni tera pehmeneb ja 

paisub. Mis toiduaine? 

 

4. Millisest aastast on jutt? (+/- 1 aasta annab ühe punkti). 

- Kopli kalmistu tehakse maatasa ja sinna rajatakse puhkepark; 

- Ilmub NSVL Ministrite Nõukogu määrus Jehoova tunnistajate küüditamiseks ENSV-st; 

- TÜ rektoriks saab Fjodor Klement; 

- Surevad marssal Mannerheim ja Henrik Visnapuu; 

- Sünnivad Phil Collins, Sting ja Bob Geldof. 

 

5.  Kes on see andekas lavakunstikooli 28. 

lennu tudeng, kellele mullu anti Panso 

preemia? Kui olete kursis Von Krahli 

mängukavaga, siis sealses etenduses 

„Impeerium“ saab teda ka näha.  Tänavu 

luges ta vabariigi aastapäeva pidulikul 

lipuheiskamise tseremoonial Kuberneri aias 

ette Eesti Vabariigi iseseisvusmanifesti. 
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6.  Õppeotstarbeline parklaev Gorch Fock  

valmis 1933. aastal Hamburgis. 1945. 

aastal läks laev reparatsiooni korras üle 

NSVL-ile ning sai uue nime. Alates 1949. 

aastast kasutati laeva kadettide 

koolitamiseks. Järgneva 40 aasta jooksul 

külastas laev 86 erineva riigi sadamaid 

(fotol Portsmouthi reidil koos Krusensterni 

ja Dar Pomorza`ga) ning läbis kokku 

umbes 500 000 meremiili. Laeva on 

kujutatud mitmel postmargil ning tema 

saavutuste hulka kuulub osalemine enam 

kui 40-s filmis, sh näiteks "Kapten Granti 

otsinguil". 2003. aastal ostis laeva 

Saksamaa ühing Tall-Ship Friends ning 

laev sai tagasi oma esialgse nime ja 

kodusadama Stralsundi. Millist nime 

kandis laev aastatel 1949 - 2003? 

 

 

7. Loomingu Raamatukoguga on kuue aastakümne vältel koostööd teinud umbkaudu 402 tõlkijat. Kes 

neist olnud kõige viljakam (38 tõlkega)? Mõned näited tema tõlgetest: Jerzy Andrzejewski 

„Kuldne rebane" (1958); Ivo Andrić „Janu” (1961); Federico Fellini ja Tonino Guerra „Amarcord" 

jne. Teist kohta jagavad selles arvestuses  Kalle Kasemaa ja Riina Jesmin 31 tõlkega.  

 

8. 

  
Näete ühe Tartu sõpruslinna lippu ja vappi. Tegemist on umbes 100 000 elanikuga linnaga 

Hollandis IJsseli jõe ääres, mille tähelepanuväärseimad ettevõtmised on augustis toimuvad Euroopa 

suurimad raamatulaadad ning detsembris toimuvad Dickensi festivalid, mille puhul kujundatakse 

vanalinna tänavad ümber viktoriaanlikus stiilis. Linnas on ka omapärase nimega jalgpalliklubi Go 

Ahead Eagles („Edasi kotkad!“), mis mängib regulaarselt Hollandi kõrgliigas. Mis linn? 

 

9. Seda formaati tutvustas esmakordselt Columbia Records 1948. aastal. Originaalselt kestis üks pool 

22 minutit, hiljem on seda pisut suurendatud. Numbrilised tähised 33⅓, 10 kuni 12 tolli. Kuidas 

seda formaati kutsutakse? 

 

10. Helilooja? 
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11. USA veebiportaal Business Insider avaldas 2014. aastal tabeli, kus olid järjestatud riigid nende 

sõjalise võimsuse järgi. USA-l oli kõige rohkem sõjalennukeid (13683 tk), lennukiemalaevu (10 

tk), samuti oli USA liider sõjaliste kulutuste vallas (612 500 000 000 dollarit). Venemaa oli 

liider tankide (15000 tk) ja tuumalõhkepeade (8484 tk) osas. Suurima sõjaväe kategoorias 

võidutses loomulikult Hiina, kelle teenistuses oli 2 285 000 inimest. Üllataval kombel juhib ühte 

edetabelit sõjatehnika osas Põhja-Korea (78 tk). Millest on jutt? 

 

12. 

 

Mis mütsitüüpi näete fotol? Samanimeline on ka üks 

Maroko linn. 

 

13. Maailma kolm kõrgeimat puud on ranniksekvoia (115,6 m), laiguline eukalüpt (99,6 m) ja 

harilik ebatsuuga (99,4 m). Neist esimene ja kolmas kasvavad USA-s. Teisena nimetatud puu 

asub aga ühel saarel. Millisel? 

 

14. Pildil on Ameerika lastekirjaniku Francesca Isabella Simoni 

loodud raamatukangelane. Raamatud (mida hetke seisuga on 24 + 

eriprojektid) on illustreerinud Tony Ross.  Raamatud on noorte 

lugejate hulgas populaarsuselt väidetavalt teisel kohal Harry Potteri 

lugude järel. Raamatute ainetel on valminud multikaseriaal. Mis 

on selle sarja nimi?  

 

 

15. Küsime 1969. aastal loodud Briti 

ansamblit. Ansamblit peetakse Led 

Zeppelini, Black Sabbathi ja Deep 

Purple`i kõrval klassikalise heavy 

metal`i alustalaks. Ansambel on välja 

andnud 24  stuudio- ja 18 live-

albumit. Ansambel on esinenud 

korduvalt Tallinnas, näiteks 2003. 

aastal koos Deep Purple`iga ning 

2005. aastal Alice Cooper`iga. 

Nimetage ansambel! 
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16. Küsime Tartu Ülikooli farmakognoosia professorit, keda laiem üldsus tunneb 

ennekõike populaarteaduslike teoste kaudu. Näiteks tema „Maailma 

ravimtaimede entsüklopeedia“ (2010) müüdi vaatamata kogukusele ja hinnale 

kiirelt läbi. Teiste seas on tema sulest ilmunud ka  "101 Eesti ravimtaime" 

(2013) ning tänavu "Kuula kuuske". Tema isa Elmar oli Tartu Ülikoolis 

õigusteaduse dotsent ning ema Helju Tartu 1. Eriinternaatkooli õpetaja. 

Professoril on ka pillimehest ning kuningriigi päevadel korduvalt parima 

õllemeistri tiitliga pärjatud nimekaim Setomaal. Kes? 

 

 
 

17. 

 

Pisikese liialdusega võib öelda, et Romanovite tsaaridünastia algus ja lõpp leidsid aset samanimelises 

majas: nimelt kandsid sama nime klooster Kostromas, kus saadikud pakkusid 1612. aastal Mihhail 

Romanovile Venemaa krooni, ja maja Jekaterinburgis, kus Nikolai II 1918 maha lasti. Klooster oli 

oma nime saanud ühe pühaku järgi, maja aga selle sõjaväelasest omaniku järgi – mõlemad isikud ise 

on suhteliselt vähetuntud. Mis/kelle nime need hooned kandsid? 

 

 

18. 

 

Selle spordiala MM-i peetakse 2008. aastast Londonis Alexandra Palees. Viimati võitis selle aasta 

algul 27-aastane hollandlane Michael van Gerwen, kellele see oli teiseks tiitliks ning kes võiduga 

pistis taskusse üle 400 000 euro. Mis spordiala? 

 

19.  

 

 

Firma? 

20. 

 

 

 

Nimetage auto mark 

ja mudel! 
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21. Mitu miljonit maksma läinud Kolu ökodukt rajati seetõttu, et keskkonnaekspertide hinnangul 

pidi seal olema oluline põtrade rändetee. 22 kuud väldanud seire jooksul ei registreeritud 

ökoduktil ühtegi põtra, küll aga kasutasid rajatist muud neljajalgsed. Registreeritud said näiteks 

1 mäger, 2 metsnugist, 3 siili ja 10 hunti. Nimetage kolm loomaliiki, kes ületasid ökodukti 

kõige enam! 2 õiget annab 1 punkti. 

 

22. USA filmiauhinna Oscarit antakse välja 1929. 

aastast. Parima naiskõrvalosatäitja auhinda 

antakse välja aastast 1936. Seni on selles 

kategoorias kuldmees koju meelitada 

õnnestunud kahel korral kahel näitlejataril. 

Shelley Wintersi autasud jäävad aastasse 

1959  ja 1965. Küsitav pälvis autasud Woody 

Alleni filmides mängides – „Hannah ja tema 

õed“ (1986) ja „Kuulid üle Broadway“ 

(1994). Tuntumatest linateostest, kus ta on 

osalenud, olgu märgitud „Edward Käärkäsi“ 

(1990). Kellest on jutt? 

 

 

 
 

 

23. 

 

 

Nimetage kunstivool! Liikumine sai alguse 

1909. aastal Itaalias ning seda iseloomustasid 

moodsa tehnoloogia, kiiruse ja progressi 

ülistamine, kunstnike ideaalide hulka 

kuulusid ka vägivald ja patriotism. Selle 

voolu esindajate teine, vähem ründav laine, 

tekkis 1920-ndate alguses. Sugulasliikumisi 

Inglismaal ja Venemaal tunti vastavalt 

vortitsismi ja rajonismi (ka lutšismi) nime all. 

Kuulsamateks esindajateks Gino Severini 

(pildil teos "Soomusrong aktsioonis" 1915) ja 

Giacomo Balla. 

 

 

 

 

 

24. 

 

1893. aastal peeti maailmanäitust Chicagos ning see oli pühendatud ühe ajaloosündmuse 

ümmargusele tähtpäevale. Maailmanäitust külastas üle 27 miljoni külastaja. Nimetage 

ajaloosündmus või siis sellega seotud isik, kelle järgi sai maailmanäitus endale nime! 

 

 

25. 
 

Sõnade autor? (1950 – 2004) 
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26. Küsitav lind kuulub kurvitslaste sugukonda 

ja on Eestis arvatud II kaitsekategooriasse – 

teda on siin 600-800 paari. Ta talvitub 

kagus ja naaseb Eestisse aprillis. Kuid siiski 

on tegu üsna peidetud isendiga – oma 

sugulastest on ta ainus, kes mängib 

maapinnal ja pesitseb mängupaikade 

läheduses- sestap pole ta meil eriti tuntud.  

Tegu on ka Tähtvere valla vapilinnuga ja 

mitte asjata – Emajõe luhal asuvad parimad 

selle linnu vaatluspaigad, mida väisavad 

inimesed üle kogu maailma. Nimetage 

lind! 

 
 

 

27. 

 

 

 

Millise populaarse arvutimängu logoga on tegu? Mängu saab internetis 

tasuta mängida ning registreeritud kasutajate arv on umbes 150 miljonit. 

28. See pitsitehnika sai alguse kalavõrkude sõlmimise 

tehnikast, sestap tuntakse seda ka võrkpitsina. Pitsi 

kõrgaeg oli 19. sajandi lõpus, tänapäeval on see popp 

Hollandis, Prantsusmaal ja Saksamaal. Sellest 

heegeldatakse kardinaid, laudlinu, pilte ja äärepitse. 

Eestlastelegi pole see võõras, pitsil on oma koht olnud 

rahvariietel. Pitsi moodustavad ruudud, mis saadakse 

sammastest ja ahelsilmustest, mustri moodustavad 

tühjade ruutude vahel olevad täidetud ruudud. Selle 

pitsi kolm erinevat liiki on otse…, diagonaal…ja 

ring…. Kui käsitöö ajab paanikasse, siis sama termin 

on tegelikult kasutusel ka kokanduses ja tähistab 

pehmemat osa lihast. Mis pitsitehnika/termin? 

 

 

29. R2 Aastahitti on valitud 1994. aastast. Viiel esitajal on õnnestunud tiitel võita koguni kaks korda. Kolm 

nendest on Terminaator (1995, 2002), Smilers (1998, 2013) ja Tanel Padar & The Sun (2005, 2006). 

Millised on ülejäänud kaks esitajat? 1 õige 1 punkt 

 

30. 2016. aasta Rio olümpiamängude kergejõustikuvõistlustel õnnestusid sellel sportlasel üheksast 

võimalikust vaid kaks katset. Esimene õnnestunud katse tagas koha finaalvõistlusele ning teine, 

finaalvõistlusel õnnestunud katse, kindlustas talle teise järjestikuse ─ ning ülekaaluka ─  olümpiavõidu. 

Kes on see 1990. aastal sündinud sportlane? Et küsimust veelgi kergemaks teha, lisame tema pikkuse 

─ 183 cm. 
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31. Meedias on pidevalt juttu perekond Sildaru 

suurepärastest sportlikest saavutustest 

Freestyle-suusatamises. Siiski pole ainult Kelly 

ainuke Eesti tüdruk, kes 2018. aasta 

taliolümpiale pürgib. Küsitav Tartu piiga on 

20-aastane, põhialaks on pargisõit ehk 

slopestyle. Tänavusel MK-sarja võistlustel on 

neiu pääsenud võistlema kolmel korral, 

parimaks tulemuseks Seiser Almis (Itaalia) 

saavutatud 22. koht. Eesti meistriks on tulnud 

korra 2013. aastal. Tema liignimi viib mõtted 

ka tennisisti, 7-kordse Eesti naisüksikmängu 

meistri peale või ameerika lauljatari peale, kelle 

eesnimeks on Julia. Kellest on jutt? 

 

 
32. Küsime sõna, millel on mitu tähendust: 

-  .................... on oreli ja puhkpilli toru pikkuse ja läbimõõdu suhe; 

- ..................... on poogenpilli keele pikkuse mõõt; 

- ..................... on akadeemiline kahevõitlus rapiiridega; 

- ..................... on midagi, mida kasutatakse laborites, aga ka toitlustusettevõtetes. 

 

33. 
 

 

 

On üldteada, et Mont Blanc asub Itaalia ja Prantsusmaa 

riigipiiril ja on seega mõlema riigi kõrgeim tipp. 

Euroopas on veel riikidepaar, mis jagab kõrgeimat 

tippu nimega Korab (2764 m). Nimetage need riigid! 

34. See on pika ajalooga frantsiis. Kõik algas Masamune Shirow ulmelist maailma kujutanud mangast ja 

jätkus 1995. aastal Mamoru Oshii kultusliku adaptsiooniga ning praeguseks on seerias kokku kolm 

animefilmi, kaks telesarja, mitu videomängu ja suur hulk raamatuid. Mamoru Oshii  animefilm oli ka 

näiteks esimese "Matrixi" väga suur mõjutaja. Nüüd on tulemas ka Hollywoodi mängufilm, kus 

sarnaselt mangale ja animele on peaosas inimküborgi hübriid major Motoko Kusanagi (Scarlett 

Johansson). Tema juhtida on kõige ohtlikumaid kurjategijaid jahtiv rünnakrühm Section 9. Rühma teele 

satub enneolematu vaenlane, kelle eesmärk on hävitada tulevikumaailmas kasutatav kübertehnoloogia. 

Mis pealkirja see edukas frantsiis kannab?  
 

35. Käesoleval ajal on ERSO koossseisus 101 orkestranti ja 14 sorti pille: 32 viiulit, 12 vioolat, 10 tšellot, 8 

kontrabassi, 7 metsasarve, 6 löökpilli, 4 fagotti, 4 klarnetit, 4 flööti, 4 oboed, 4 trompetit ja 4 trombooni. 

Kaks pilli on orkestris ühekaupa. Millised? 1 õige 1 punkt. 
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36. 1845-1848 hakkas maarahvas massiliselt 

õigeusu kirikusse astuma, sest kõlakad 

rääkisid, et õigeusku minejatele antakse 

maad. See omakorda tekitas nõudluse ka 

õigeusu kirikute järgi, mida valdavalt ehitati 

Riia arhitekti Carl Scheeli projektide järgi. 

Küsitav kirik esindab arhitekti kolme 

erineva valminud projekti 

suurejoonelisemat varianti. See, Neitsi 

Maarja (Maria) kaitsmise kirik on oma 

piirkonna suurim. Mis kirik?   

 
 

37. 

 

Selle korea rahvustoidu puhul on väidetud, et 95 % Lõuna-Korea elanikkonnast mekib seda pala. 

Peamiselt pekingi lehtnaerist ehk hiina kapsast tehtava toidu valmistamisel pannakse terve lehtnaeris 

ööseks soolvette ning pärast seda pestakse liigne sool maha. Siis topitakse see täis kõiksugu 

koostisainetega. Vürtspaprika annab eriliselt vürtsise vungi. Siis pannakse hoidis onggi nimelisse 

savinõusse ning kaevatakse kaelani õue maa sisse käärima. Hiljem saab salatit siis süüa eraldi või 

mõnda toitu sisse segatult. Toit kuulub UNESCO vaimsesse kultuuripärandisse. Mis toit? 

 

38. Kolmikduubel (Triple-double) tähendab korvpallis seda, kui üks mängija saab ühes mängus kolmes 

erinevas kategoorias kirja kahekohalise numbri: tavaliselt on selleks punktid-söödud-lauapallid, aga 

mõnikord ka blokeeritud visked. NBAs on aga juhtunud selline asi, et üks mängija suutis saavutada 

hooaja keskmiste näitajate pealt triple-double’i – ta viskas keskmiselt 30,8 punkti, võttis 12,5 lauapalli 

ja andis 11,4 söötu mängu kohta. Sel aastal on tekkinud taas variant, et see juhtub: kui mängitud on 74 

mängu 82-st, on tema näitajad 31,8 punkti; 10,6 lauapalli ja 10,4 söötu. Kes on need kaks nimetatud 

mängijat? 

 

39. Inglise keeles tähistab see sõna hariliku kalmust (Acorus calamus). Sellenimelistest filmidest on vahest 

tuntuim 2013. aastal linastunud vormel-1 film, kus dramaatiliselt kajastati James Hunti ja Niki Lauda 

vahelist vastasseisu. Sellenimeline pala on Depeche Mode plaadil „Songs of Faith and Devotion“ 

(1993). Kui mõistet korrutada kahega, siis saame Paula Abduli megahiti ja Debbie Harry laulu. Mis 

ingliskeelne sõna? 

 

40. Prantsusmaa hümnist on maailmas palju erinevaid versioone. Kuulete neist üht üsna skandaalset, 1978. 

aastal sündinut, mida laulab selle töötluse autor  (1928-1991), keda eestlased tunnevad siiski ühe teise 

väga populaarse viisi järgi. Nimetage laulja/autor! 
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41. 

 

Oma rahvaarvult (9,5 miljonit) on see riik 93. 

kohal maailmas. Riigipiiri pikkuseks on 2 900 

km, millega ollakse eespool näiteks Poolast ja 

Türgist. Piirneb viie riigiga, millest kolm riiki on 

temast suuremad nii pindalalt kui ka rahvaarvu 

poolest. Riigi pealinna vappi näete ka pildil. 

Millisest riigist on jutt? 

 

42. See pahalane on „Ameerika psühho“ peategelane. Wall Streeti valgekrae. Filmides on teda 

kehastanud Christian Bale, Dechen Thurman, Michael Kremko, Casper Van Dien, Matt 

Smith ja Benjamin Walker. Esimest korda ilmus ta Bret Easton Ellise maailma 1987. aastal. 

2005. aastal tappis kirjanik ta raamatus „Lunar Park“, kus mees jäi paadisadama põlengusse. 

Kellest on jutt? 
 

43. 

 

Millega on fotograafia ajalukku pääsenud 

ameeriklane Conrad Heyer (1749 - 1856)? 

 

44. 

 

Larrea tridentata on Põhja-Ameerika kõrbetes levinud kollaseõieline põõsastaim, mida 

mehhiklased kutsuvad ka nimega gobernadora, millega viitavad tema võimele saada vett 

kätte ka kohtades, kus teised taimed sellega hätta kipuvad jääma. Tegemist on taimega, mis 

võib tegeleda iseenda kloonimise/uuendamisega, ning sel moel on tema põõsaste näol 

tegemist võib-olla vanimate Maa elusorganismidega: Mojave kõrbes asuva „King Clone“’i 

vanust hinnatakse rohkem kui 10 000 aasta peale. Tema käibenimetus aga tuleneb tema 

poolt eritatavast lõhnast, mis nimepanijaile meenutas mürgise kemikaali (või kemikaalide 

grupi) nimetust, mida kasutatakse erinevate puitmaterjalide immutamiseks, et suurendada 

nende vastupidavust ilmastikule. Seda käibenimetust/kemikaali küsimegi. 

 

45. 
 

Ansambel?  
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46.  Küsitav isik on sündinud 1959. aastal Prantsusmaal ning 

on tuntud ja auhinnatud kirjaniku, näitekirjaniku ja 

näitlejana. Käesoleval hetkel on Eesti Draamateatri 

repertuaaris tema kirjutatud ja Hendrik Toompere 

lavastatud „Bella figura“, varasemalt on Hendrik 

Toompere lavastanud ka tema näidendid „Kunst“ ja 

„Hävituse ingel“. Kellest jutt? 

 

47. Erinevate programmeerimiskeelte kasutuslevikut mõõdetakse näiteks TIOBE indeksiga. Märtsis  

2017 koostatud hinnangu kohaselt olid levinuimateks programmeerimiskeelteks C (ka C++, C#) 

ning need kaks programmeerimiskeelt. Esimene otsitavatest on konkurentsitult populaarseim ning 

tema esimene versioon avaldati Sun Microsystems poolt 1995. aastal. Teine töötati välja 

1990ndate alguses Hollandis ning tema nimi viitab ühele telesarjale. Mõlema 

programmeerimiskeele spetsialiste otsitakse tihti ka Eestis avaldavates töökuulutustes. Millised 

kaks programmeerimiskeelt? 

 

48. Alates 2000. aastast (kaasa arvatud) on tennise Grand Slam tiitel õnnestunud võita vastaval 

turniiril settigi kaotamata vaid kahel mehel, Rafael Nadal`il ja Roger Federer`il. Selliseid 

naisterahvaid on aga tervelt kuus. Kui jätame kõrvale ameeriklannad (Lindsay Davenport,  Venus 

Williams, Serena Williams), siis kes on need ülejäänud kolm naistennisisti, kes on igaüks 

vähemalt ühel turniiril sellist üleolekut demonstreerinud? 2 õiget - 1 punkt. 

 

49. Küsime vahemeremaades kasvavat roomavate, 

kuni ühe meetri kõrguste roosakasvalgete õitega 

põõsast. Meie tunneme peamiselt põõsaste 

valmimata õienuppe, mis korjatakse, lastakse 

närtsida ja seejärel pannakse soolvette, õlisse, 

veini või äädikasse. Marineerituna passivad need 

hästi suupistetesse, liha- ja kalaroogade juurde 

ning kastmetesse. Kuid tegu on ka ravimtaimega, 

mida on tarvitatud seedimise soodustamiseks, 

köha vastu, vererõhu madaldajana ning 

haavapuhastajana. Kui uskuda keskaegsed 

ürditundjaid, on seda kõige parem sisse võtta enne 

toitu, see tõstab söögiisu. Mis taim? 

 

 

50. Kes laulab? 
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VASTUSED 

1. Gold (vasakul), Sword (paremal) XX 

2. ALS ehk amüotroofiline lateraalskleroos. Tuntuim põdeja Stephen Hawkins. SP 

3.  Bulgur SP 

4.  1951 ML 

5. Teele Pärn SP 

6.  Tovarištš (Tоварищ) XX 

7. Aleksander Kurtna TN 

8. Deventer LN 

9. LP (Long Player, kauakestev heliplaat) MS 

10. Bizet (https://www.youtube.com/watch?v=2y09pD1r-Qs) MS 

11. Allveelaevad XX 

12. Fez MS 

13. Tasmaania ML 

14. „Hirmus Henry“ („Horrid Henry“) TN 

15.  Uriah Heep (https://www.youtube.com/watch?v=DKxZY0DIxIk) XX 

16.  Ain Raal SP 

17. Ipatjev LN 

18.  Darts (noolevise) TN 

19.  Bosch SP 

20. Maybach Exelero XX 

21. Kodukass (542 korda), rebane (516 korda),  metssiga (181 korda) ML 

22. Dianne Wiest MS 

23. Futurism ML 

24. Christoph Kolumbus, Ameerika avastamine 1492 TN 

25. Ott Arder (https://www.youtube.com/watch?v=oYFFcvDJt9s) SP 

26. Rohunepp SP 

27. World of Tanks (WoT)  XX 

28. Filee  SP 

29. Nexus (2003, 2004), Koit Toome (2009, 2010)  KL 

30.  Sandra Perkovic (Horvaatia), naiste kettaheide  XX 

31. Karoliine Holter MS 

32. Mensuur  XX 

33. Albaania ja Makedoonia ML 

34. „Ghost in the Shell" (eesti keelde tõlgitud kui „Hing anumas“) TN 

35. Harf ja tuuba  ML 

36. Tornimäe SP 

37. Kimchi (kimchee, gimchi) MS 

38. Oscar Robertson, Russell Westbrook LN 

39. Rush MS 

40. Serge Gainsbourg (https://www.youtube.com/watch?v=CrAOw5i9UwM) SP 

41. Valgevene XX 

42. Patrick Bateman MS 

43. Teadaolevalt kõige varem sündinud isik, kes on elavana fotol jäädvustatud  XX 

44. Kreosoot LN 

45. Ursula (https://www.youtube.com/watch?v=RH-coM903Nc) KL 

46. Yasmina Reza KL 

47. Java ja Python  KL 

48. Justine Henin (2006, 2007), Maria Šarapova (2008), Marion Bartoli (2013)  KL 

49. Kappar SP 

50. Tarja Turunen (https://www.youtube.com/watch?v=LnJhQD-tBJI) SP 
 

KL-Katrin Lasn, ML – Mihkel Lasn, XX – Kaido Lasn, SP – Silja Paavle, MS – Matis Song, LN – Lauri Naber, 

TN – Tiit Naarits 

TÄNAME TÄHELEPANU EEST! 

https://www.youtube.com/watch?v=RH-coM903Nc

