1. Esimene tänane neegriküsimus. Milline riik võib uhkustada faktiga, et maailma esimene
neeger kosmoses on just nende riigi kodanik?

2.Sellel fotol poseerib Sports Illustratedi Swimsuit
Issuele, 1986 aastal üks maailma toonaseid
tuntumaid tippmodelle.Tema käes on siiani rekord
- Ta poseeris sellele väljaandele 13 aastat järjest neist kolmel korral oli ta ka kaanestaar. Lisaks
suurepärasele välimusele kiitis ajakiri Forbes teda
2015 aastal ka selle eest, et ta on oma 1993 aastal
loodud firmaga teeninud 420 miljonit USD.
Nimetage see multimiljonärist supermodell ja
ärinaine kiWW omanik!

3. USAl oli Vietnamis sõdides ka hulgaliselt liitlasi. Milline riik saatis ajavahemikul 1963-1975
Vietnamisse sõdima kokku 312 853 võitlejat, kellest hukkus 4687, olles nii „suurim” liitlane?

4.Cao Đài on suhteliselt uus sünkretistlik, monoteistlik religioon, mis tekkis 1926 aastal.
Caodailased harrastavad eetilisi praktikaid, nagu palvetamist, esivanemate kultust, vägivallatust ja
taimetoitlust, selle eesmärk on taasühineda Jumal-Isaga taevas ning lõpuks olla võimeline vabaneda
reinkarnatsiooniahelast. Cao Đài järgijate hulk ei ole päris kindel, arvatakse aga, et neid on 2-3
miljonit. Mõned oletused ulatavad ka kaheksa miljoni liikmeni. Valdav enamus kõigist caodailastest
elab ühes riigis, väljapool millist, arvatakse olevat vaid 30 000 usundi praktiseerijat. Kõige
kõrgemal on caodailaste religioosses püramiidis Buddha, kolmandale tasandile kuuluvad aga teiste
seas ka Lenin, Shakespeare, Victor Hugo ja Jeanne d Arc. Jeesus Kristus ja prohvet Muhamed on
muuseas samal tasandil. Mis riigis tegutseb selline shakespearikummardajate sekt?

5.1960 te aastate algul hakati ühes Aafrika riigis Edward Makuka Nkoloso eestvedamisel arendama
kosmoseprogrammi, millise eesmärgiks oli saata enne USAd ja NSVL inimene kuu peale.
Esimeseks afronaudiks pidi saama 17 aastane tütarlaps Matha Mwambwa. Mehitatud kosmoserakett
pidi startima Kuule pealinna keskstaadionilt, riigi iseseisvuspäeval 24. oktoobril 1964 aastal. Raketi
nimeks pidi saama D-Kalu 1, riigi 1. presidendi Kenneth David Kaunda auks. Afronautide
ettevalmistusprogramm seisnes peamiselt selles, et neid veeretati vanas kütusetsisternis mäest alla,
harjutamaks neid tekkiva ülekoormusega. Projektile taotleti toetust ka ÜROlt ja eraettevõtjatelt.
Valitsus siiski vaikselt taandas ennast projektist ja kosmoseprojekt katkestati, tuues ametlikuks
ettekäändeks selle, et tulevane afronaut rasestus ja vanemad viisid ta kosmosekeskusest tagasi
kodukülla. Eriti naljakaks teeb kogu selle asja see, et kui NSVL omal ajal küsitavale riigile lähenes,
anti mr Nkolosole 1983 aastal - edusammude eest kosmosevaldkonnas, medal”40 aastat võidust
Suures Isamaasõjas” Millise riigi kosmoseprogrammi juhtis mr Nkoloso?

6..Skye saare ainsas viskitehases tehakse nii hüva märjukest,
et see on jõudnud isegi James Bondi klaasi, filmides „The
World is Not Enough” ja „Die Another Day” Oma
poeemis "The Scotsman's Return From Abroad" nimetab
Robert Louis Stevenson küsitavat viskit kõigi jookide
kuningaks. Praegu pakutakse peamiselt kolme toodet „Neist
Point”, Skye” ja „Storm”.Nimetage see viskibränd!

7.Jalgpallurid, eriti Eestis selle alaga tegelevad tüübid,
hiilgavad sageli väga kummaliste tegudega. Narkoäri,
purjuspäi kaklemine ja liiklusrikkumised on kökimöki
võrreldes küsitava vägitegudega. Eesti jalgpall mäletab meest, kes praegu kannab kuni 2020 aasta
5.detsembrini, jalgpallis igasuguse tegutsemise keeldu, peamiselt tänu sellele, et ta endale klubi
poolt Lasnamäele eraldatud üürikorteri põrandale shaslõki valmistamiseks lõkke tegi. Sellele oli
eelnenud ka Viljandis joomingu käigus ühe teise üürikorteri puruks peksmine. Klubile läks see pull
maksma 2003 aastal üle 100 000 krooni. 2001 tõi Aivar Pohlak küsitava „perspektiivika”
noormängija Narva Transist FC Florasse mängima. Oma kirju karjääri jooksul jõudis ta mängida ka
Arno Pijpersi käe all Astanas. Kes? Kuna selliseid jalgpallureid ei pea meeles pidama, siis mainin
ära, et sama perekonnanime kandis ka üks uskumatult loll ja saamatu NSVLi marssal, kes oma
auastmest 1942 ilma jäi ja 1950 sootuks maha lasti.

8.Esmakordselt toodi küsitavad loomad Atlandi ookeanis asuvale South Georgiale(Lõuna Georgia)
aastal 1911. Paljudele üllatavalt, loomad kohanesid kohalike karmide oludega suurepäraselt ja aastal
1958 loendati loomi 3000 ringis. Samas on ilma erilise eduta loomi püütud asustada ka Falklandile
ja mujale, kuid üsna edutult.Lisaks Lõuna Georgiale on alates 1950 test aastatest elujõuline hulk
loomi teada ka Kergueleni saarelt India ookeanis, kus 1970 dail loendati neid 2000 ringis.Mis
looma kõige lõunapoolseimad elupaigad on Lõuna Georgia ja Kerguelen?

9.Kuni 1960 te aastateni oli küsitav linn
vaikne kalurikülake. Tänaseks päevaks on
tegu aga u 70 000 lise püsielanikkonnaga
linnaga, mis on lisaks kaunitele
liivarandadele, tuntud selle poolest, et seal on
enim pilvelõhkujaid inimese kohta
maailmas.Linnas on 42 hoonet, mille kõrgus
on üle 85 meetri. 27 hoonet neist on
kõrgemad kui 100 meetrit ja linna kõrgeim
hoone on 200 m kõrgune Intempo. Linna
hüüdnimeks ongi „Little Manhattan”.Lisatud
fotol on näha Pontiente Beach.Linn on tuntud
ka samanimelise briti telesarja kaudu, mille 9.
hooaega praegu vändatakse. Mis linn?
10.Kes laulab? Laul kirjutati filmile „Days of Thunder”, milline viis omal ajal kokku Nicole
Kidmani ja Tom Cruise.

11.Küsin Pärnust pärit ülemaailmset tunnustust leidnud lastemoe fotograafi, kelle pilte on
avaldanud isegi The Times. Bournemouthi kunstiinstituudi lõpetanud fotograaf töötab vaheldumisi
Inglismaal ja Eestis ja kuna ta sai hiljuti emaks, siis praegu valdavalt Eestis. Ta on aga nii nõutud, et
nii NY kui Londoni disainerid saadavad kogu oma pildistamist vajava kollektsiooni Eestisse, et
küsitav saaks siin rahulikult tööd teha. Tema püsikliendid on näiteks Stella McCartney, Marni,
OEUF, French Connection UK jt. Kuna suurem osa Eesti kilvareid moefotograafe ilmselt eriti ei
tea, siis tasub mõelda tuntud mälumängurite peale. Üks neist kannab küsitavaga sama
perekonnanime. Nimekaim on võitnud muuhulgas ka eestikatelt individuaalpronksi, tänane küsija
jäi toona jagama tihedas konkurentsis 4.-6. kohta. Kes?

12.Nii võib viisakalt nimetada neegrit, Venemaal toodetakse ja süüakse sellise nime all ka teatavat
sorti jäätist ja Eestis tuntakse selle nime all eelkõige üht biomassist valmistatud toodet.Samuti
kannab seda nime üks Õllenaudi Smoked ale, kangusega 10 vol . Mis on see ühine nimetus?

13..Nimetage Eesti mängufilm, milles on kindel koht ka talvisel karastaval suplusel ja seda lausa
rahvusvahelisel tasapinnal. Filmis ujuvad jäises vees tegelikult ungarlased. Goskinole see aga
millegipärast ei meeldinud ja nad nõudsid ungarlaste asendamist soomlastega. Kuid kuna ujujate
välimus ei olnud soomlaste moodigi otsustati, et ujuvad tegelikult hoopis prantslased ja dubleeriti
filmi ujumiskaadrid korralikult prantsuse keelde. Film?

14..Nagu iga korralik korvpalliliiga nii peab ka VTB Ühisliiga korralikult arvestust statistiliste
rekordite osas. Paljud rekordid on üllatavalt ka Kalev /Cramo mängijate nimel. Küsin üht endist
Kalev/Cramo mängijat, kelle käes on tervelt kolm VTB ühisliiga rekordit. Tõsi - üht rekordit jagab
ta koos kolme teise korvpalluriga. See on 12 ühes mängus tabatud vabaviset ilma
eksimuseta.Samuti on küsitava nimel häbiväärne rekord-enim mängus sooritatud 3 punktiviskeid
ilma ainsagi tabamuseta- 8; ning pisut ilusam rekord - Enim punkte ühel poolajal - 28. Kes on see
rekordimees? Praegu mängib küsitav korvpalli Kreeka A1 liigas.

15.Fotol on rahvamaja, millise suure saali uue
põranda maksis kinni 15 000 euro ulatuses
Tallinna linn.
Nimetage see Lääne Virumaa umbes 200
elanikuga alevik, millisele sai osaks selline
õnn!

16.Fotol on kaunitar , kellele tema hoolealused Auschwitzis andsid hüüdnimeks
„Auschwitzi hüään”. Oma „silmapaistvat” karjääri alustas ta valvurina
Ravensbrückis, kust edutati Auschwitzi. Seal silmapaistnuna ülendati ta märtsis
1945 Bergen Belseni koonduslaagri naisteosakonna ülemaks. Aprillis 1945 said
inglased ta kätte ja 13. detsembril 1945 poodi ta 22 aastasena üles. Väidetavalt
on ta tänini 20. sajandil, noorim brittide poolt hukatud naine. Nimetage see
„Ilsa, She Wolf of SS” prototüüp.

17.Kes oli ainus ameeriklanna, kes XX sajandi alguses küündis
romaanižanris mainekuselt oma meessoost kaasmaalaste nagu Henry
Jamesi, Theodore Dreiser, Jack Londoni ja Sinclair Lewis lähedusse ?
Küsitav(1862–1937) sündis New Yorgis rahakas aristokraatlikus perekonnas,
tema neiupõlvenimi oli Jones. Hariduse sai kodus ja Euroopas. 1885. aastal
läks mehele, kuid abikaasa vaimuhäired viisid lahutuseni 1913. aastal. 1906.
aastast alates kuni surmani elas Prantsusmaal.Esimesed jutud ja romaanid kirjutas 20. sajandi hakul.
Avaldas elu jooksul umbes poolsada raamatut. Maateema poolest erandlikuks peetakse romaani
“Ethan Frome“ Suurimat loomeküpsust ilmutas 1920-ndatel, kui teiste romaanide seas ilmus
“Süütuse aeg“ (“The Age of Innocence”, 1920). Teos sai Pulitzeri auhinna. Martin Scorsese tegi
romaani põhjal 1993. aastal menufilmi.Romaan ise jõudis tõlgituna eesti lugejateni mõned aastad
filmist hiljem.
18..Fotol on Islandi ainus naisolümpiamedalist. 2000 aasta OM pronks
teivashüppes. Arvestades Islandiga seotud spordivaimustust oleks igati paslik
küsida selle sportlase nime. Kes?

19.Eestis ja mujal Euroopas jookseb kinodes ilmselt veel praegugi Disney
animatsioon nimega „Vaiana”. USAs ja mujal Ameerikas kannab film aga hoopis
teist pealkirja, mida ei soovi Disney filmikompanii kasutada, sest kui filmi
pealkiri sisestada Google otsingiumootorisse, siis Euroopas assotsieerub
nimi ........ liialt palju 1994. aastal surnud Itaalia näitlejanna, modelli ja
kirjaniku ....... Pozziga. (Itaalias linastub film hoopis kolmanda pealkirja
«Oceania» all). Konks seisneb siin selles, et Pozzi astus üles peamiselt hard core pornograafilistes
filmides. Elu jooksul esines ta enam kui 100 filmis, müüs umbes miljon videofilmi ja teenis karjääri
jooksul praeguses vääringus 26 miljonit eurot. 1991. aastal avaldas Pozzi raamatu «........
filosoofia», milles hindas puntidega 4-9,5 oma kuulsustest armukesi. Nende hulka kuulusid
näitlejad Robert De Niro, Harvey Keitel, Roberto Benigni ja Massimo Troisi, jalgpallurid Paulo
Roberto Falcão ja Marco Tardelli jne. Kuusaim neist oli Itaalia tollane peaminister Bettino Craxi. Ta
ületas varsti populaarsuselt kuulsa Cicciolina ning asutas koos viimasega 1992. aastal Itaalia
Armastuse Partei. Kandideeris Rooma linnapeaks ning sai ühe protsendi häältest (valituks ei
osutunud neil valimistel mitte keegi). Intelligentne Pozzi tõestas, et ta pole mingi ajudeta blond
seksnukk, tema intervjuusid jahtisid Itaalia suurimad teleshowd ja kaalukaimad ajakirjad. Karl
Lagerfeld soovis teda moelavalae oma kollektsioone esitama.Pozzi suri 33. aasta vanuses
septembris 1994 ühes Lyoni kliinikus. Mis on siis Disney „Vaiana” originaalpealkiri?
20.Kuidas nimetatakse üritust või ka kohta, kus tantsitakse tangot? Tavaliselt algavad sellised
üritused, kas väikese demonstratsioonesinemise või workshopiga, järgnevad kolme kuni
viietantsulised seeriad(tandad), milliste vahel on väikesed pausid tantsupõrandale ruumi

tekitamiseks ja partnerite vahetamiseks. Eesti tangosõprade seas on tavapärased iganädalased
küsitavad, milliseid näiteks Pärnus peetakse kohvikus Grand Cafe.
21.Arvestades hiljutisi sündmusi poliitmaastikul on väärt küsimist üks vana Vene linn.Elanikke on
linnakesel u 16 000 ja linn kannab auväärset tiitlit”Город воинской славы”(Lahingukuulsuse linn
vm taolist). Linna kustumatu kuulsus pärineb aastast 1238, mil hulgaliselt märksa suuremaid linnu
ja oluliselt vähema ajaga alistanud mongolite hordid piirasid linna tervelt 7 nädalat. Linna kaitset
juhatas seejuures kõigest 12 aastane vürst Vassili, kelle vanaisa oli hukkunud Kalka lahingus. Linn
õnnestus vallutada alles peale kolmepäevast lahingut kui tatarlastele saabusid lisajõud. Linn tehti
maatasa ja ellu ei jäetud kedagi. Nimetage see Kaluuga oblastis asuv linnake, väikseim kõigist
Lahingukuulsuse linnadest!

22..Fotol oleva blondi nime ma ei küsi. Küll aga tahaks teada fotol oleva koera
nime. See Chihuahua on tõenäoliselt üks süüdlane selles, et need suht mõttetud
olevused veel tänagi üsna populaarsed on. Blond soetas koera peale filmi
„Legally Blonde” vaatamist, kus samuti üks selline tuust kaasa tegi.2004 aastal
läks koer kaduma peale seda kui blondi koju sisse murti. 6 päeva hiljem leiti
koer siiski üles, kuigi väidetakse, et see oli hoopis teine koer. Koer on läbi
D.Resini kirjanikusule avaldanud ka oma mälestusteraamatu „The ............
Hilton Diaries” Koer oli tegelane telesarja "South Park" osas "Stupid Spoiled
Whore Video Playset", kus ta sooritab enesetapu, et oma perenaisest lahti saada.
Nime sai koer endale ühe lastekirjanduse klassikasse kuuluva tegelase järgi. Mis
oli selle 2015 aastal, 13 aasta vanusena, lahkunud koera nimi?

23.Kuni Tyrion Lannister(Peter Dinklage) sai maailmakuulsaks, oli maailma kuulsaim kääbus
ilmselt küsitav Saksa päritolu elektroonikainsener. 29. jaanuaril 1895 sai ta patendi vahelduvvoolu
edastavale jaotusvõrgu süsteemile. Tema töö muutis esimest korda praktiliseks suuremate
jaotusvõrkude rajamise, mida sai kasutada nii masinate kui valgustite energiaga varustamiseks.
Küsitav sündis kolmkümmend aastat varem Saksamaal Breslau linnas. Üliõpilasena tegi nooruk
kaastööd aga kohalikule sotsialistlikke vaateid edastavale ajalehele ja oli sunnitud 1888. aastal
alanud, ohtlike vaadete jõulist allasurumist, Šveitsi pagema, kolides aasta hiljem Ameerika
Ühendriikidesse. Mees polnud vaid osav insener, vaid ka võimekas matemaatik ning jõudis peagi
nähtust juhtivate seaduspäradeni ja tuletas hüstereesi konstandi. Küsitav sai pärast vastava töö
ajakirjas The Electrical Engineer ilmutamist üleöö kuulsaks. Igatahes peatati tema matustel 1923 a
elektrivool ja igasugune tegevus 5 kuni 10 minutiks kogu General Electricu kontsernis. Kes?

24.Kes see pätt on?

25.Mis ansamblit kuulete?
26.Nimetage kolme tipuga mägi Kõrg-Tatrates, millise loodepoolseim tipp on ühtlasi ka Poola
kõrgeim tipp(2499 m üle merepinna) Ülejäänud kaks tippu,(millistest kõrgeim on 2503m)asuvad
Slovakkias. Mäkketõus on suveperioodil mitte eriti raske. Tipule saab tõusta nii Poola poolelt
Morskije Oko rahvuspargist kui Slovakkia poolelt Strebske Plesost. Mägi?

27. Kuidas nimetatakse sellist traditsioonilist Vene meeste
rahvarõivast, millele on iseloomulik ebasümmeetrilise
paigutusega kaelus? Väidetavalt paigutati kaelus
ebasümmeetriliselt praktilisest vajadusest lähtuvalt. Nimelt ei
kukkunud sellise kaeluse puhul tööd tehes kaelusest välja vene
talupojale kohustuslik kaelaskantav rist.Pidurõivana ja ka soldatite
aluspesuna oli selline rõivas laialt levinud veel XX sajandi algul.

28.Selline küllaltki meeldejääva välimusega relv on paljudel jõulufilmide sõpradel kindlasti meeles
„Die Hard i” esimesest osast., kus seda kasutas terrorist Karl(Alexander Godunov). Relva kaliiber
on 5,56 x 45mm ning turule jõudis see 1978 aastal. Relv on kasutusel paljude riikide, ka näit
Austraalia ja Uus-Meremaa relvajõududes ning seda kasutab ka USA immigratsiooni ja tolliamet.
Nimetage tootja! Küsitav firma on asustatud juba 1864 ning peale ühe konglomeraadi lõhenemist
1989 aastal tegutseb taas iseseisvalt.

29.Nimetage varieeruva struktuuriga biopolümeer, mis moodustab suure osa taimse materjali
rakukestadest.Maal levinud taimsest materjalist moodustavad põhimassi kolm biopolümeeri, mis on
põhilised rakukesta ehitusmaterjalid. Need on tselluloos, küsitav ja hemitselluloos, vastavalt
keskmiselt 33, 30 ja 20 protsenti biomassist. Puidus on nende sisaldus vastavalt 40-50%, 20-30% ja
20-30%. Erinevalt tselluloosist ja hemitselluloosist mis onpolüsahhariidid, on küsitav varieeruva
struktuuriga polümeer, milles prevaleerivad aromaatsed benseeni tsüklid. Paberitööstuses on olulisel
kohal küsitava tselluloosist eraldamise tehnoloogia. Puitbriketti ja pelleteid hoiab loodusliku
liimainena koos just küsitav. Nimetage see biopolümeer!
30.Kuulete Voldemar Kuslapi esituses üht tema nö signatuurlaulu „Meeletu rüütel”, Kes on selle
laulu helilooja? EE s on küsitava kohta lisaks eluaastatele (1941-96),kirjas vaid see, et tegu on
tenoriga, kelle isa oli valvur. Laulis küsitav 1964 -70 Vanemuises, seejärel oli tegev
muusikaõpetajana. Kui teda ees ja perekonnanime pidi guugeldada, siis satub tavaliselt Rakvere
teatri lehele, ühe 2009 aastal esietendunud Nora Ephroni näidendini, millise meespeaosaline kannab

küsitava heliloojaga sama eesnime ja peaosalist kehastava näitleja eesnimi
langeb kokku helilooja perekonnanimega.
31.Küsin Daniel Defoe romaani aastast 1722. Romaani täielik pealkiri
kõlab Eesti keeles järgnevalt-”Kuulsa ....... ........... õnn ja ebaõnn jne, kes
sündis Newgate'i vanglas, elas kuuskümmend aastat pidevalt kirevat elu,
kaasaarvatud ta lapsepõlv, oli kaksteist aastat hoor, viis korda abielus
(millest korra omaenda vennaga), kaksteist aastat varas, kaheksa aastat
Virginiasse asumisele saadetud kurjategija, sai lõpuks rikkaks ja suri
patukahetsejana. Kirjutatud ta enda märkmete järgi." Eestikeelsena ilmus
romaan 2007 Kalevi Kvelli ja Eva Lutsu tõlkes. Meie telekanalid on
näidanud ka romaani põhjal valminud seriaali, kus nimiosalist kehastas
Alex Kingston(fotol)

32.Kui paljud leinavad alles David Bowiet, Carrie Fisherit või Dario
Fo d, siis möödunud aastal lahkus meie seast suhteliselt märkamatult
98 aasta vanusena ka Michael James Delligatti. Kelle leiutist aastast
1967 teab ja kasutab tõenäoliselt rohkem inimesi kui on tänapäeval
Bowiel, George Michaelil ja Princel kuulajaid kokku..
Mille leiutas mr Delligatti?(Fotol hoiab ta leiutist teises käes.)

33.See värvuliste seltsi kuuluv lind sööb valdavalt väikesi linde,
pisinärilisi väikesi roomajaid ja kahepaikseid, vähem suuri putukaid.
Saagi torkab ta teravate okste ja või surub oksaharusse. Niimoodi
korjab ta endale ka toiduvarusid. Seega kui leiate okastraadi küljest hiirelaiba, siis 99%
tõenäosusega on tegu selle linnu toiduvaruga.Linnu pesitsusaegset arvukust hinnatakse Eestis 300–
600 paarile, talvist arvukust 400–3000 isendile. Linnu üldpikkus on 24 cm ja kaal 68–75 grammi.
Linnu seljaosa on ühtlaselt tuhkhall, kõhupool valge või kergelt hallikas. Tiivad on mustad ühekahe küüdusega. Tiivaotsad on valge või ookrikarva servaga. Saba on muidu must, aga külgmised
tüürsuled on peaaegu üleni valged. Valjasriba, silmaalune ja selle tagune laik on mustad või
tumepruunid.Laul on tasane sädin, sageli kahesilbiline siutsumine. Mis lind?

34.Kunstnik maalis sellest maailmakuulsast maalist 1893 ja 1910 aasta vahel 4 erinevat versiooni,
kaks õlimaali ja kaks pastelli.2012 aastal ostis Sotheby oksjonil ühe pastellidest 119 922 600 USD
eest Leon Black ja sel hetkel oli see maailma hinnalt 4. kunstiost. Üks maailidest varastati
rahvusgaleriist, olümpiamängude avatseremooniat ära kasutades, 50 sekundi jooksul ja selle
rõõvijad saadi ka kätte. 10 aastat hiljem varastati teine maal, kunstniku majamuuseumist. Ka see
maal saadi kaks aastat hiljem tugevalt kahjustununa kätte.Maal on olnud inspiratsiooniks ka ühele
maailmakuulsale filmipostrile. Mis maal?

35..Eesti rekordid 50 meetri vabaujumises on nii 50m kui 25 m basseinis ühe ja sama mehe nimel.
Kes on siis Eesti kõigi aegade kiireim ujuja?

36. ........ ehk õli-rõikapuu pulber on erakordselt kõrge toiteväärtusega, annab energiat ja
vastupidavust ning on samas ka rahustava toimega. Õli-rõikapuu (..... oleifera) on omapärase
välimusega puu India loodeosast, Himaalaja lõunanõlvadelt. Sajandeid on teda troopilistes ja
lähistroopilistes piirkondades hinnatud teraapiliste omaduste
tõttu.Puud kutsutakse mitmetes maailma paikades “imede
puuks”, sest iga puu osa on kasulik ja võrratu toiteväärtusega.
Kõige suurem toitainete-ja elujõuväärtus on taime lehtedes.
Lehed sisaldavad rohkelt rikkalikult proteiini, A-vitamiini, Bvitamiine, C-vitamiine ja mineraalaineid.Ühest reklaamist
lugesin välja et, küsitava puu pulber sisaldab rohkem
vajalikke vitamiine ja mineraale kui Spirulina, Chlorella ja
nisuorased kokku. Samast reklaamist lugesin välja, et
kellelgi(Kellel ei saanud aru) on missioon luua jätkusuutlik
tööstus, mis toetab metsikus Aafrikas kuni 10 miljonit
kogukonda, kes siis ilmselt peaks hakkama küsitavat puud
kasvatama Mis krdi imepuu see siis on, mille
spinatimaitseline lehepulber annab meile kõik eluks
vajaliku?

37..Kui väliselt täiesti tavaline FIAT 500 kannab hoopis selliseid logosid,
siis on auto valmistatud subsiidiumi alusel hoopis, millise autotootja
poolt?(NB! See ei ole vähk -see on stiliseeritud skorpion)

38.Sellel ülemaailmselt tuntud mehel on kummaline komme, hoida vasakut kätt pidevalt taskus. Ja
seda ka kõikvõimalike prominentidega käteldes. Nii tekkis Lõuna Koreas keskmist sorti skandaal
kui küsitav hoidis 2013 aastal kätt taskus, nii riigi presidendi kui ka ÜRO toonase peasekretäri Ban
Ki Moon iga käteldes.( Euroopas ja mujal polnud seni keegi asjaolule eriti tähelepanu pööranud aga
Koreas on see kuidagi eriti solvav kui nii tehakse.) Fotograafid on hiljem tabanud küsitava
samamoodi kätlemas ka näiteks Prantsusmaa ja LAVi presidente. Küsitav abiellus 1994 Melinda
Frenciga. Neil on kolm last: tütred Jennifer Katharine (1996) ja Phoebe Adele (2002) ning poeg
Rory John (1999). Kellest jutt?

39.Küsin linna, kus aastal 1908 avati esimene Baha usu tempel maailmas. Guinnessi rekordite
raamatusse on linn kantud sisse viiel korral(Võimalik, et mõned rekordid on tänaseks löödud)
Igatahes on Guinnessi andmetel linnas maailma kõrgeim lipumast, maailma suurim purskkaevude
kompleks, maailma suurim kinniste kabiinidega vaateratas, maailma suurim arhitektuuriline
tähekujutis(8 nurkne täht kohalikul teletornil) ja üleüldse olevat tegu linnaga, kus on enim valge
marmoriga kaetud hooneid maailmas. Täitsa imelik on mõelda, et nii tähelepanuväärne linn on
kunagi kandnud, absoluutselt tundmatu revolutsioonilise liikumise tegelase Poltoratski nime.Linn?

40.1976 aastal valmis George Cukori käe all, esimene XX Century Foxi ja Lenfilmi koostööprojekt.
Kogu film võeti üles NSVLis, Leningradis ja Moskvas.Peaosades olid Elisabeth Taylor, Jane Fonda
ja Ava Gardner.Rolli pakuti ka David Bowiele, kuid too loobus peale stsenaariumiga tutvumist.

Tyltyli ja Mytyli mängisid aga Todd Lookinland ja Patsy Kensit? Nimetage kirjandusteos, millise
ekraniseeringuga oli tegu!
41.Krimmi sõja üks tähelepanuväärsemaid sündmusi oli
Sevastoopoli kaitsmine, mis vältas 1854 aasta oktoobrist kuni 1855
aasta septembrini. Selle võitluse käigus sai surma ka kolm
venelaste poolt Sevastoopoli kaitset juhtinud admirali, kellest
nõukogude perioodil armastati millegipärast heroiseerida ainult
Pavel Nahhimovit. Nimetage aga admiral, kes juhtis
Sevastoopoli kaitsmist enne Nahhimovit. Teda loetakse üheks
positsioonisõja alusepanijaks maailma sõjanduses. Kahjuks hukkus
ta juba esimese suurema linna pommitamise ajal 1854 oktoobris.
Hiljem said surma ka ülejäänud kaks „kangelasadmirali” Istomin ja Nahhimov.
Kes on see admiral, kes nõuka ajal tänamatult peaaegu unustati, tõenäoliselt oma
perekonnanime pärast?

42..Korvpalliuudis 2005 aasta novembrist pajatab - Soome korvpalli meistriliiga kohtumises
Helsingi ToPo ja Espoo Honka vahel jooksis ToPo rivistuses platsile ka endine NBA täht Dennis
Rodman. Rodman kogus meeskonna resultatiivseimana 17 punkti, kusjuures ta tabas 5 kolmest.
ToPo resultatiivsuselt teine mees oli selles mängus aga eestlane 14 punktiga. Kes? (ToPo kaotas
mängu koduplatisl 74:80)

43.Esmakordselt torkas küsitav noormees paljudele filmisõpradele ilmselt
silma 2003 aasta hitt-jõulufilmis „Love Actually”. 2009 kehastas ta noort Paul
McCartneyd filmis „Nowhere boy” Sel kümnendil on ohtralt tele ja filmitööd
teinud noormees jõudnud osaleda „Troonide mängus”(Jojen Reed), „Maze
Runneri” filmisarjas ja isegi „Star War s The Force Awakens” filmis.
Nimetage see 1990 sündinud näitleja ja muusik!

44..See 1958 aastal Horvaatia professori Zlata Bartli poolt välja mõeldud
toode, kogus tasapisi populaarsust kogu Ida Euroopas.1967 hakati seda
kõigepealt eksportima Ungarisse ja NSVLi.Tänaseks on see müügil enam kui
40s riigis üle maailma, sealhulgas ka Eestis.Selle tootmine toimub lisaks
Horvaatia Koprivnica tehasele ka Poolas ja vastav litsents on müüdud ka Ungarisse ja Austriasse.
Tootele lisatakse iseloomuliku kollase värvi saavutamiseks riboflaviini. Toode?

45.Tavaliselt teatakse „My Way” d kui Frank Sinatra või äärmisel juhul Paul Anka laulu.Tegelikult
on laulu autoriks aga 1960 ja 1970 Prantsuse ekvivalent biitlitele. Mees, kes oli Prantsusmaa
vaieldamatu diskokuningas, show- ja naistemees(Üks tema suuri armastusi oli 1965 aasta
Eurovisiooni võitja France Gall) Oma karjääri vältel mitu korda tipust nulli ja tagasi tippu roninud
Prantsuse staar, hukkus õnnetult kui ta perfektsionistina oma vannitoas, viltust seinalampi
kohendades, elektrilöögi sai. Juhtus see 1978 aastal, kui küsitav oli 39 aastat vana. Tema elust
jutustab 2012 aastal valminud eluloofilm „CloClo” mida rahvusvaheliselt levitati nime all „My
Way”. Ta laulab teile ka. Kes?

46.See tuntud kunstnik veetis oma elu viimased 11 aastat kagu-Prantsusmaal Cagnes Sur-Mer is,
Les Colette talus, kus ta üritas selle aja jooksul peamiselt jäädvustada oliivipuu olemust.Nimetage
nähtavate tööde autor!

47.Küsin Taani põhjapoolseimat linna, mis asub Jüüti poolsaare põhjatipus. Linn piirneb
ühelt poolt Põhjamere ja teiselt poolt Läänemerega? Kõige enam on linnale kuulsust toonud
nn ............ maalijad” .Nimelt kogunesid 19. sajandi lõpul suviti linna maalima paljud kunstnikud,
keda veetles siinne maaliline, puutumatu loodus ning väikeste kalurikülade miljöö ja nende
elanikud. Prantsuse impressionistide eeskujul maaliti vabas õhus, ent ......... kunstnike loomingut
mõjutas tugevalt Barbizoni koolkonnale omane realistlik kujutamislaad. Linnaga sama nime
kannab ka hetkel Fossili alla kuuluv Taani disainkellasid valmistav kellafirma, millise poolt
pakutav on müügil ka Eesti kellakaubamajades.

48.Tõenäoliselt on enamusele teist tuttav, see sinine linnuke, kes on Twitteri
logol. Alates 2012 aastast on sellel linnukesel olemas aga ka ametlik nimi.
Mis on Twitteri sinilinnu nimi?

49.Millisest tuntud kirjandusteosest on inspireeritud see kaelaehe?

50.Millise riigi järgi on nimetatud teadaolevalt kõige surmatoovam
aine, milline on triljon korda mürgisem kui vesiniktsüaniid? Üks
väheseid firmasid, mis ainet ametlikult müüb, on USA-s New Mexicos
tegutsev United Nuclear Scientific Supplies nimeline firma. Ühe isotoobi
hinnaks on neil 69 dollarit. Kellegi tapmiseks läheb vaja vähemalt 15 000 ühikut, mis tähendab, et
surmava annuse hind tuleb kokku üle 10 miljoni dollari. Firma müüb oma sõnul vaid mõned
isotoobid kvartalis.Ekspertide sõnul on inimese tapmiseks vaja vaid 0,1 mikrogrammi, tegu on
kogusega, mille saaks, kui jagaks tavalise tableti 10 miljoniks tükiks.

51.Nimetage troopilises Lõuna ja Kesk Ameerikas kasvav orhideeperekond või siis filmis
„Colombiana” Zoe Saldana poolt kehastatud kättemaksja!

52. Fotol olev“ vana bolševik“ suri 16. Märtsil 1919 aastal ametlikult
grippi. Kaasajal on tekkinud ka teooriaid, mille kohaselt a) Peksid ta
surnuks vihased Orjoli töölised, kellele ta käis kõnet pidamas.
b) Kõrvaldati ta vaikselt seoses Leninile tehtud atentaadiga.
Nimetage see vana juut!
Võrumaal, Tsoorus oli kunagi küsitava nimeline kolhoos.
Küsitava vanema venna aga lapsendas omal ajal Maksim Gorki ning too
jõudis välja Prantsuse võõrleegioni korpusekindrali auastmeni.

53.Zlatan on neli korda valitud Rootsi aasta parimaks meessportlaseks.Esmakordselt aastal 2008.
Zlatani suureks hämminguks on teda edestanud kahel korral suusataja Marcus Hellner 2011 ja 2012
ning Zlatani ja minu veel suurimaks hämminguks ka mehed nimedega Robert Karlsson ja Henrik
Stenson(vastavalt aastatel 2009 ja 2014). Mis ala sportlased on Karlsson ja Stenson?

54.Nimetage u 1,3 miljonilise elanikkonnaga riik, millises on viimastel aastatel toimunud jõuline
islamiradikaliseerumine. Riigist on läinud alates 2013. aastast džihadistideks oletatavalt üle 400
inimese, Asjatundjate sõnul on selles riigis on moslemeid umbes 100 000, kuid teiste lääneriikidega
võrreldes on seal radikaliseerumine ulatuslikum.Riigil on ka varasemast äärmusislamistidega
kogemus, sest 1990. aastal võttis sõjaline rühmitus Jamaat al-Muslimeen pantvangi peaministri ja
veel mitu ministrit. Pantvangidraama kestis kuus päeva ja nõudis 24 inimese elu.114 džihadisti said
vanglakaristuse, kuid nad vabastati hiljem riikliku amnestiaga. Mis riik? Riigi rahvuspill on
muuseas 20. sajandi esimesel poolel seal leiutatud terastrumm ehk steel pan.
55.Kuulete originaalesitust laulust „Love Buzz”, millise kaverversioon sai 1988 aasta novembris
Nirvana esimeseks singliks. Mis ansamblit kuulete?

56..Küsin Eesti tuntud lauluõpetajat(1906-1985), kelle nimeilist konkurssi ooperilauljatele
korraldatakse Pärnus alates 1996 aastast. Tallinna Konservatooriumis õppis ta laulmist esimese
Eesti soost kutselise laulja Aino Tamme käe all, Varvara Malama, Armanda Abbati ja Aleksander
Arderi juures. Tema lauljakarjäär jäi lühikeseks. Haiguse tagajärjel kaotas ta hääle ning pühendas
oma edasise elu teiste õpetamisele. II maailmasõja päevil tegutses küsitav hääleseadjalauluõpetajana ENSV Riiklikes kunstiansamblites Jaroslavlis, kus temalt võttis tunde ka Georg Ots.
Hiljem tegutses Pärnus. Tema õpilased on ka Rein Veidemann, Urve Tauts, Viktor Gurjev, Hans
Miilberg,Silvia Vestman, Toomas Kuter, Peeter Kaljumäe jt. Kes?
57.Küsin estofiilist autistlikku matemaatikageeniust.Ta teab peast π (pii) väärtust 22 514 kohta
pärast koma.Ta suudab peast neljandat juurt arvutada kiiremini kui kalkulaator.Ta valdab inglise,
prantsuse, soome, saksa, hispaania, leedu, islandi, esperanto ja eesti keelt. Daniel on võimeline uut
keelt omandama suhtlustasandil nädala ajaga. Talle meeldib väga eesti keel selle vokaalirohkuse
pärast.Tema sünninimi on Daniel Paul Corney, praeguse nime võttis ta eesti keelest sest nimi kõlab

hästi. Praegu koostab uut keelt mänti millel on ühisjooni soome ja eesti keelega. Näiteks mänti
keeles on sõnad nagu "päike" (päike), "ema" (ema), "päive" (päev), "ela" (elu).
Eesti keeles on ilmunud tema memuaarid: "Sündinud sinisel päeval" (Born on a blue day), tõlkinud
Lia Rajandi.Mis on selle geeniuse absoluutselt eestipärane nimi?

58..Möödunud aastal avati Vana Pärnu linnaosas Sauga jõe kaldal mälestuspink naiskirjanikule,
keda tänapäeval peetakse Eesti kirjandusloos Eduard Vilde kõrval teiseks 19.sajandi lõpu oluliseks
proosakirjanikuks. Kui küsitavale 1920 te algul Kultuurkapitali poolt pension määrati, oli ta ise
väga üllatunud, sest polnud ennast ise iial päriskirjanikuks pidanud. Tema peateosed on „Ennosaare
Ain” 1888 ja „Kasuõde” 1887 . Kirjaniku eluajal ilmus enamus tema teoseid ajalehtede joonealuste
järjejuttudena. Näiteks „Enne ukse lukutamist” ja „Anna Dorothea”. Kes oli see kirjanik?

59.Küsin Eesti tõenäoliselt kõige tuntumat naispolitseinikku. Järgnev tekst on pärit Rakvere
Politseimuuseumi stendilt -”Ta on keskkriminaalpolitseinike seas tuntud kui uurijatepere esimene
leedi.Ta juhtis aastaid Keskkriminaalpolitsei parimate uurijate tööd.tema grupp harutas 1990dail ja
2000 dail lahti töömahukaid, keerulisi ja üldsuse suurt tähelepanu pälvivaid kriminaalasju üle Eesti.
Nagu mahhinatsioonid Tallinna vanalinna korteritega, Eesti pangaga seotud „miljonitehing”,
näitleja Sulev Luige mõrv ning mitmete pangaröövide ja paljude varguste eest süüdi mõistetud Mart
Nipmanni juhtum.” Pikka aega töötas küsitav keskkriminaalpolitsei asedirektorina ja ta aitab
keskkriminaalpolitsei uurijaid ka täna oma rikkalike kogemuste ja väärtuslike nõuannetega.Kellest
jutt?

60.Sellel fotol on teater Endla näitlejatar aastast 2014.Praegu on üks
tema tuntumaid rolle kindlasti Alice „Alice imedemaal” TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia lõpetaja on hoidnud ilmselt õppejõude kuulates
siiani teles ja filmis madalat profiili. Filmidest on ta teinud siiski
kaasa „Nullpunktis” teleosad seriaalides on olnud episoodilised. Kui
tema nägu ehk meelde pole jäänud, siis tema üsna omapärasel nimel
on siiski kalduvus hästi meelde jääda. Kes?

61.Anktarktikal puudub teadupärast kindel püsielanikkond. Suurima
elanikearvuga punktiks loetakse USA polaarjaama, Rossi saare
lõunatipus, milline asutati 1956 ja sai nime seda kohta 1841 esimesena
märganud mereväeleitnandi järgi. Seal on korraga elanud kuni 1258
inimest.Mis polaarjaam?

62. Soomes on toimumas väikestviisi dzinnirevolutsioon. Piiritusetehas Kyro Distillery hakkas
pruulima rukkist dzinni. Joogile lisatakse ka astelpaju, jõhvikat, kaselehti ja angervaksa. Uudse
maitsega jooki müüakse juba 18 riigis maailmas-sealhulgas ka Eestis ja USAs. Nende käes on juba
tänaseks paari aastase töö tagajärjel u kolmandik Soome dzinniturust ja jook valiti 2015
International Wine & Spirits Competitionil Uks, maailma parimaks dzinniks.Vantaa lennujaama tax
free poodides on küsitav jook praegu populaarseim müügiartikkel. Dzinnile anti nimi viimase
Soomes peetud Põhjasõja lahingu järgi, milline toimus aastal 1714 sellenimelise küla lähedal.
Rootslased tunnevad lahingut Storkyro ja venelased Lappole lahingu nime all. Soomlased siis

dzinnile nime andnud nime järgi. Mis dzinn?(Viking Line laevapoes maksab 0,5 liitrine pudel hüva
märjukest 35.- eurot)
63.Sasha Baron Coheni pedepilas „Brüno”, teeb kaasa ka üks vabariikliku partei
presidendikandidaat nii aastast 2008 kui 2012. Juba 1988 kandideeris ta presidendiks kuid siis veel
Libertistide partei esindajana. Loomulikult ei teadnud auväärne kongresmen, et ta filmis osaleb aga
Cohenile sellest suuremat jama siiski ei tekkinud. Kes tõmmati nii haledalt orki? Tõenäoliselt
oleks Brünol õnnestunud soovitud seksivideo teha pigem presidendikandidaadi nimekaimuga
kõrvalpildilt.Lisan kolmandaks ka ühe „surematu” näitleja foto.

64.Tänu tuuralistele on kulinaariasse jõudnud mitmed terminid. Kaaviar on kõigile tuttav, mõned on
ehk ka balõkki proovinud. Visiiga on näiteks tuuraliste seljakeelik ehk seljaüdi ümbritsev
tarrenditaoline mass, mida kasutatakse pirukates ja suppides. Mis delikatess on aga samuti
tuuralise päritoluga – kololi? Maailma kulinaariasse on see jõudnud Siberi hõimude kaudu.

65.Sellel fotol teeb kuuldav lauljatar veel midagi, mida ta tänasel päeval
avalikult enam ei tee. Kes laulab?

66..Brasiilia vampiirid ehk ......... on inimesele ohtlikud kalad. Nad suudavad
sisse pugeda väikestest kehaõõnsustest, näiteks mehe peenisest Eriti tulevad nad
kohale inimese uriini pärast. Tungides ohvri sisse tekitavad nad talle sisemisi
verejookse ja toituvad tema koest. Kalal on põhimõtteliselt võimatu inimese sees
ellu jääda, ta jääb kusetrakti kinni ja tema eemaldamine eeldab kala ogade tõttu ülikeerulist
kirurgilist protseduuri või Jenipapo taime (Genipa americana) ekstrakti ning Buitachi õunast tehtud
rohu joomist, mis väidetavalt tapab ja eemaldab kala.
Mõlemad on aeganõudvad protsessid, kuid kui probleemiga ei tegeleta, võib lõpptulemuseks olla
genitaalide amputeerimine. Kuna kala ise on peaaegu läbipaistev ja pisike, Wikipedia andmetel kuni
15cm, on tema märkamine vees põhimõtteliselt võimatu. Mis kala?

67. Fotol on Georgi(Gustav) Gurjanov.2013 aastal surnud
muusiku ja kunstniku tööd on kalleimad vene kaasaeses
kunstis. Nii müüdi näiteks möödunud aastal üks tema
autoportreedest Sothebys enam kui 200 000 euro eest.Igatahes
kuulutas agentuur InArt küsitava viimase 10 aasta kõige
hinnatuimaks vene kunstnikuks. Gurjanov sai kuulsaks juba
aastal 1984, kuid mitte kunstniku vaid muusikuna kui hakkas
mängima trumme ühes ansamblis. Mis ansambli trummar(ja
mitte ainult) oli Gustav?
68.2011 aastal alustas üks Soome firma oma elektriauto
prototüübi väljatöötamist. Tänaseks on auto valmis.
Fotol on alla 3-meetri pikkune sõiduk, mis oma
väljanägemiselt meenutab pigem mopeedautot. Välimus
on eksitav, auto kere on metallist, mitte plastikust,
tühimass on 549 kg ning selle jõuallikaks on 10kilovatine elektrimootor. Tootja annab sõiduki
tippkiiruseks kuni 100 km/h ja sõiduraadiuseks 180-200
km ühe laadimiskorraga. Üks laadimiskord tavalisest
seinapistikust võtab aega 6-8 tundi.Auto loojatel on
silme ees ambitsioonikas siht, kasvada Euroopas
tunnustatud elektriautode tootjaks. Fotol olevat Model B-d toodetakse Soomes, Vantaa linnas. Juba
on teada ka autokese hind- Soomes algab see 22 978 eurost. Kui kohalikud maksud maha arvutada,
peaks S hind olema umbes 19 900 eurot. Mis on selle mõnede arvates end kallistama kutsuva
auto nimi?
69..Peter Jacksoni „Sõrmuste isanda„ filmitriloogia võitis kokku 17 Oscarit, kuid vaid ühel korral
oli nominentide hulgas filmis kaasateinud näitleja. Kes on ainus „Sõrmuste isanda” näitlejatest,
kes nomineeriti „Parima meeskõrvalosatäitja Oscarile”, kuid ei võitnud seda - auhinna sai
hoopis Jim Broadbent?

70. Punase ringiga on selle, 1969 aastal ilmunud LP, nimega
„Aoxomoxoa”, tagakaanel, tähistatud Courtney Love. Mis ansambli
LP oli Aoxomoxoa? Kuulete ka üht lugu plaadilt.

71. Norras, Taanis ja Rootsis on enamus Statoili teenindusjaamu nime juba ära muutnud. Eestis
toimub see aprillikuus. Mis nimega teenindusjaamadest me siis kevadel kabanossi ja kohvi
ostma hakkame?

72.Nähtaval pildil on samaaegselt näha kaht asja, milliste
samaaegne teke on seotud Patau sündroomiga.Nimetage
need kaks asja!

73.Eesti krimikirjanduse skeenele on murdnud end üks seni ajakirjaniku ja teletoimetajana tuntud
tegija. Ta on olnud näiteks „Eesti supermodelli” toimetaja ja lugejatele on hästi tuntud tema
Õhtulehes ilmuv Teleblogi. Möödunud aastal ilmus kõigepealt tema debüütkrimka „Politseiniku
tütar” ja aasta lõpus juba järgmine „Saaremaa roimaraamat” -- pealkirjaga „Tulekandja” Kes?

74.Küsin Amazoni poolt loodud tehisintellekti või virtuaalset abilist. Laiemale tarbijaskonnale sai
see tuntuks Amazon Echo nutikõlari kaudu. Praegu on see trügimas juba autodesse-möödunud
nädalal teatas Ford, et on alustanud koostööd Amazoniga, pesumasinatesse(Whirlpool) ja mujale.
Mis on Amazoni tehisintellekti nimi?

75.

75.Näete kahe mõjuvõimsa organisatsiooni logosid. Nimetage need organisatsioonid!
Üht juhib praegu vähemalt paberil Donna Brazile ja teist Reine Prieben.
76.Kui keegi hakkab mängu lõpuks ära vajuma siis - Eestis on arstidel võimalik välja kirjutada
koguni nelja erinevat toimeainet, mida erektsioonihäire ravis kasutatakse. Nendeks on küsitav
toimeaine, Tadalafiil, Vardenafiil ja Avanafiil. Kokku osteti Eestis eelmisel aastal 58 085 karpi
erektsioonihäire ravimeid. Nendest 74 protsenti ehk 43 248 karpi olid küsitaval baseeruvad tabletid.
See on kõige vanem erektsioohäire ravim maailmas, 17 aastat vana, ning sel esineb sageli

kõrvaltoimeid ja mis ei ole väidetavalt sugugi kõige parem erektsioonihäire ravim. Seevastu kõige
uuemat erektsioonihäire ravimit Eestis, avanafiili, osteti 2015. aastal kõigest 2985 karpi. Sellest
võib järeldada, et teadlikkus uutest ravimitest on väike. Mis on Eesti populaarseim vahend
erektsioonihäirete vastu?

77.Näete ühe 1956 aastal alustanud ja tänaseni praktiliselt sama
nime all tegutseva Eesti ettevõtte „Staazhimärki „ 1980daist. Selline
märk anti neile, kes on üle 10 aasta ettevõttes kohusetruult töötanud.
Mis firma staazhimärk on fotol?

78.Kes on pildil? Vana aasta lõpul ületas uudiskünnise see,
et küsitav külastas Järve keskuses raamatupoodi.

79.Eesti väidetavalt suurim laste mängumaa asub Tabivere vallas Kaiavere külas. Kunagi asus sellel
enam kui 9 ha suurusel territooriumil Eesti NSV suurim vutifarm 2010 aastal avatud laste
mängumaa töötab nii suvel kui ka talvel.Talvel peetakse näiteks Hõbekala nimelist
kalapüügivõistlust. Mis on selle mängumaa nimi?

80. Kuulete ühe laulu orginaalesitust. Seda laulu on Eesti keeles kaverdatud vähemalt kaks korda.
Kõigepealt sai sellega hakkama Raadio Elmari bänd Trobikond, kes pealkirjastas oma versiooni
-”Ootus” Ütleme nii et see oli ikka s...t kaver. Aga teine kaver sellest loost, on see eest
silmapaistvalt hea -isegi nii hea, et ma tahaks, et seda laulu mu matustel mängitaks. Kas tunnete
ära, kes seda lugu eesti keeles laulab ja mis on laulu pealkiri? Originaalpealkiri on laulul
muuseas „Remedium”.

1.Kuuba

38.Bill Gates

75.Dem partei & Vab.partei

2.Kathy Ireland

39.Ashgabad

76.Slidenafil

3.Lõuna Korea

40.”Sinilind” M.Maeterlinck

77.Harju KEK

4.Vietnam

41.Vladimir Kornilov

78.Indrek Pertelson

5.Zambia

42.Leho Kraav

79.Vudila

6.Talisker

43.Thomas Brodie Sangster

80.”Viimases jaamas”

7.Kulik(Aleksandr ja Grigori)

44.Vegeta

8.põhjapõder

45.Claude Francoise

9.Benidorm

46.Pierre Auguste Renoir

10.Maria McKee

47.Skagen

11.Katariina Tang

48.Larry

12.brikett

49.”Väike prints”

13.”Naine kütab sauna”

50.Poola/poloonium

14.Tyshawn Abbott

51.Catleya

15.Kiltsi

52.Jakov Sverdlov

16.Irma Grese

53.golf

17.Edith Wharton

54.Trinidad & Tobago

18.Vala Flosadottir

55.Shocking Blue

19.Moana

56.Klaudia Taev

20.Milonga

57.Daniel Tammet

21.Kozelsk

58.Elisabeth Aspe

22.Tinkerbell

59.Kersti Jundas

23.Charles Proteus Steinmetz

60.Fatme Helge Leevald

24.Fidel Castro

61.McMurdo

25.Judas Priest

62.Napua

26. Rysy

63.Paul(Ron, Adrian, Ru)

27.kosovorotka

64.vinnutatud tuuramari

28.Steyr

65.S.I.A.

29.ligniin

66.candiru

30.Harry Tarvo

67.Kino

31.Moll Flanders

68.Snugger

32.Big Mac

69.Ian McKellan

33.hallõgija

70.Grateful Dead

34.”Karje”-Munch

71.Circle-K

35.Miko Mälberg

72.hundikurk ja jänesemokk

36.Moringa

73.Katrin Pauts

37.Abarth

74.Alexa

Kõrsikud

