1. Otepää 900. aastapäeva puhul anti välja ka teemakohane Otepää mark. Kes on selle margi
kujundanud kunstnik? Sama mees kujundas 2015 ka Läti jõulumargid ja mullu ERM-i
avamisele pühendatud margi.
2. Nad on kõrged, sirge tüve, pikkade okste ja hõreda võraga valgusnõudlikud puud, mille
perekonnas üle 20 liigi. Venemaa taiga üks levinumaid puid, moodustades suuri
metsamassiive (nn.hele taiga). Võivad kasvada kuni 50 meetrit kõrgeks. Eestis pärismaisena
ei kasva, kuid metsakasvatuse ja haljastuse tarbeks on erinevaid liike edukalt kultiveeritud.
Kannab meil rahvasuus ka nime laar. Annab väärtuslikku puitu, mis on tugev ja vastupidav,
seda ka niisketes tingimustes. Paljud Peterburi majad on ehitatud selle puu vaiadele, ka
Talvepalee aknaraamid on tehtud sellest puust. Traditsiooniliselt on valmistatud tema
puidust kaevanduste tugitalasid. Mis puu?
3. See Austraalia päritolu lauljanna (1975) sai laiemalt tuntuks alles 2014 oma kuuenda
albumiga “1000 Forms of Fear”, mängituim singel selle pealt on “Chandelier”. Ka järgmine
album “This is Acting” oli väga edukas. Ta on tuntud teatraalse lavashow poolest, sageli
lisades muusikale tantsunumbreid. Edukamad videod on lapstantsija Maddie Ziegleriga, mis
kogunud üle 2 miljardi vaatamise. Lauljanna esineb alates 2014 alati varjatud näoga, seistes
seljaga publiku poole või kandes näo ees blondi parukat. Kes?
4. Küsitav lahing toimus 20. septembril 1792 Kirde-Prantsusmaal. Vankuva prantsuse
kuningavõimu kaitseks saatsid Preisimaa kuningriik ja Austria keisririik välja ühisväe, mille
vastu astus Prantsuse revolutsiooniline armee. Vaenulikud väed põrkusid lahingule nime
andnud küla juures. Mõlemapoolsele ägedale suurtükitulele järgnesid Preisi-Austria
ühisarmee ägedad, kuid tulutud rünnakud. Arvulises vähemuses prantslastel õnnestus end
edukalt kaitsta ja kaks päeva hiljem kuulutati välja Prantsuse Vabariik. Mis lahing?
5. Kes on pildil olev Eesti talisportlane?

6. Aafrika silmaks kutsutav Guelb er Richat kujutab endast tohutu suurt auku maa sees,
läbimõõduga ligi 50 km ja objekt on nähtav isegi kosmosest. Ben Amera on 633 meetrit
kõrge maailmas suuruselt kolmas kaljumonoliit, millest võimsamaid leidub vaid Austraalia
mandril. Mis riigis nimetatud objektid asuvad? Viljandi folgil käis mullu esinemas selle riigi
lauljatar Noura Mint Seymali.
7. Seda Eesti kirjanikku võib nimetada väga mitmekülgseks - töötanud kultuurimaja
direktorina, estraadiorkestri dirigendina, ajalehetoimetajana ning Pikri peatoimetajana. Ta on
kirjutanud näidendeid (“Poti tapab”, “Intiimdisko”), huumorikogumikke (“Kuurvürsti narr”,
“Vastasseina nael”) ja laulutekste. Lisaks veel NSVL meistersportlase aunimetus
purjetamises. Kes?
8. Küsitav firma asutati 1967 samanimelise mehe poolt ning on spetsialiseerunud
tehnoloogiale, mis vähendab müraefekti muusikas ja filmihelis. Eriti tuntud ongi firma
seadmed ja tehnoloogia filmimaailmas. Esimene film, mis kasutas täielikult selle firma
tehnoloogiat heli lõppviimistluses oli “Kellavärgiga apelsin”. 1992 loodi tehnoloogia, mis
võimaldab kinosaalis ringheli taasesitamist, esimene selliste helivõimalustega film oli
“Batmani tagasitulek”. Ka Eesti kinodes on valdavalt kasutusel küsitava firma heli
taasedastuse tehnoloogia. Mis firma?
9. Mõisat on esmakordselt mainitud 1569 Kaltenborni nime all. Eestikeelse nime on mõis
saanud oma pikaaegsete omanike järgi. Mõisa peahoone tegid unikaalseks illusionistlikud
maalingud, mis kahjuks hävinud. Mõisapargile oli iseloomulik keerukas tiikide ja kanalite
süsteem, mis ühendatud mõisa läheduses asuvate allikatega. Mõisas oli 1970. aastateni kool,
hiljem jäi tühjaks ja lagunes. Tänaseks eravalduses ning varemeist taastamisel. Mis mõis?
10. Kes on kunstnik? Lisame, et tema lemmikteemadeks olid sõda, portreed ja araabia maailm.

11. Ta on hästi tuntud taluõuede taim, mis tänapäeval jõudnud ka paneelmajade hoovidele
linnades. Talub hästi tallamist, taimetoidulised loomad armastavad teda süüa. Kuulub
tatraliste sugukonda, taime õied on väikesed ja valkjasroosad. Kasutatakse ka
ravimitööstuses rohtude valmistamiseks. Rahvameditsiinis aitab veresoonte lupjumise vastu
ja võtab ära „suminad“ peas. Mis taim?
12. Küsitav jalgrattur tuli mullu grupisõidus maailmameistriks, võitis ka EM-i ühistardi ja oli
Tour de France´il parim rohelise särgi arvestuses. Varem Tinkoffi meeskonnas sõitnud
jalgrattur liitus sel aastal Bora-Hansgrohe tiimiga. Jalgrattaringkondades kannab ta
hüüdnimesid Tourminator või Hulk. Kes on see sportlane ja mis riigi all ta võistleb?
13. See kirjanik kirjutab peamiselt ulme- ning fantaasiakirjanduse žanris. Tema esikromaan
“Tähetolm” (eelnevalt oli ilmunud ka raamat “Head ended”, mille ta kirjutas koos Terry
Pratchettiga) oli edukas, sellest on valminud ka film. Eesti keeles on ilmunud veel
“Kalmisturaamat”, “Ja tee lõpus on ookean”, “Eikusagi”. Lisaks ilukirjandusele on ta
kirjutanud raamatud ansamblist Duran Duran, norra müütidest ning Douglas Adamsi
loomingust. Ta on avaldanud ka palju koomikseid. Kes?
14. Seda kriisi 1905-1906 peetakse esimeseks tõsisemaks konfliktiks vastuolude seerias, mis
viisid I maailmasõjani. Prantsusmaa tahtis seda riiki omale allutada, Saksamaa nõudis aga
riigi iseseisvuse säilitamist ja kõikidele suurriikidele võrdseid võimalusi siin. Erinevad
osapooled jagunesid kriisis juba tulevase suursõja liitude kohaselt. Lisame, et 1911 tõi
ülestõus küsitavas riigis kaasa teisegi kriisi. Mis riik need kriisid põhjustas?
15. Kes on pildil olev filminäitleja?

16. Sündis Tallinnas 1899 vedurijuhi peres. 1921 alustas sõjaväelenduri karjääri Tartus, 1925
sai lennufirma Aeronaut piloodiks. 1927 emigreerus Lõuna-Ameerikasse. 1932 asus ta
Brasiila lennufirma Varig teenistussse, tõustes peagi firma esipiloodiks ja selle kõrval ka
Brasiila presidendi isiklikuks piloodiks. Brasiilia jõukamate eestlaste hulka kuulunud mees
hukkus 1942 lennukatastroofis Guaiba jõe ääres. Brasiilia linna Porto Alegre ühele tänavale
on antud tema nimi. Kes?
17. See on brändi, mida toodetakse Bulgaarias. Valmistatud punastest veinidest kahekordsel
destilleerimisel. Küpseb väikestes tammevaatides, 40%-line, punakaspruuni värvi. Mis nime
see jook kannab? Aastal 811 toimus samanimeline lahing, mis oli Bütsantsi suurimaid
sõjalisi kaotusi.
18. Sai linnaõigused 1323. aastal, kuulus Hansa Liitu. 1491 sõlmiti linna nime kandev
kokkulepe, mis lõpetas sõjategevuse siinmail. 1944. aasta septembris hävis sõjas kolmandik
linna. Tänapäeval tähtis tööstuskeskus, peamised majandusharud on toiduainetööstus,
klaaskiu tootmine, metallitööstus, puidutöötlemine ja mööblivalmistamine. Linna
olulisemad vaatamisväärsused on Püha Siimoni kirik, ordulossi varemed, skulptuur
„Kingitus järgmisele millenniumile“. Linna pargis asub skulptuur, mis inspireeritud
romaanist „...... poisid“, kus jutustatakse siinsest koolielust. Linna korvpallimeeskond tuli
mullu oma riigi meistriks. Mis linn?
19. Neid väärtuslikke seemned andev taim on pärit Lõuna-Ameerikast. Taime seemned on olnud
kaua aega indiaanlaste toiduks. Mehhiko asteekide juures oli taim nii hinnatud, et sellele
pühendati iga-aastasi pidustusi. Taime seemneid kasutati ka maksevahendina. Eurooplaste
vallutuste järgselt vajus seemnete tarvitamine unustusse, sest pärismaalastel keelati selle
rituaalse taime kasvatamine. Seemned on väga kõrge väärtusega vastupidavustoit. Seemned
on 2 mm terakesed ja neil on mahe pähkline maitse. Tänavune eesti parim pagaritoode
sisaldab ka neid seemneid. Mis seemned?
20. Kes on pildil olev lauljatar? Esitas EURO 2016 ametliku tunnuslaulu „This One´s for You“.

21. See Austraalia „Pearl Harbouri“ nime kandev sündmus toimus 19. veebruaril 1942. Jaapani
lennuväe poolt sooritatud rünnak on läbi aegade suurim rünnak, mille mõni välisriik on
Austraaliale korraldanud. Rünnaku käigus hukkus üle 250 inimese, hävitati üle 20 lennuki ja
uputati 10 laeva. Sündmust näidatakse ka mängufilmis „Austraalia“. Millisele Austraalia
linnale rünnak tehti?
22. Sündinud Saarbrückenis 1990. aastal. Mänginud viimased aastad profijalgpalli 1. FC Kölni
ridades. Kuulub Saksamaa rahvusmeeskonda 2014. aastast. Löönud tänaseks koondises ka 3
väravat. Kõige kaalukam tabamus temalt oli aga realiseeritud otsustav penalti EURO 2016
veerandfinaali penaltidraamas Itaalia vastu. Kes?
23. Tema esimene avalikult ilmunud novell “Minu tädi Ellen” nomineeriti kohe Tuglase
auhinnale ja debüütjutukogu „Tõsine inimene“ oli Kultuurkapitali kirjanduspreemia
nominent. 2016 avaldatud kogumikus „Linnu silmad“ ilmunud novell „Ilma alguseta, ilma
lõputa“ tõigi talle tänavuse Tuglase novellipreemia. Kodanikunime all on ta avaldanud
raamatuarvustusi nii ERR- i kultuuriportaalis, ajalehtedes kui ka veebiajakirjas ZA/UM.
Kes?
24. See firma on asutatud Jaapanis 1915. aastal ja saanud nime oma rajaja järgi. Algselt tegeleti
valgustusseadmete ja transformaatorite tootmise ja remondiga. Hiljem on maailmas tuntuks
saadud eeskätt elektriliste tööriistade tootmisega. Nii valmistasid nad maailma esimese
elektrihöövli 1958. Tänapäeval toodab firma ka muruniidukeid, tolmuimejaid,
kuumaõhupuhureid ja suruõhutööriistu. Otepää lähedal asub täpselt firmaga samanimeline
küla. Mis firma?
25. Seda haruldast seent (Rhodotus palmatus) on mõnikord peetud ka üheks maailma ilusamaks
seeneks. Ta on puidusaproob, kasvades eeskätt jalakatel. Eestis on registreeritud kolm leidu
ning seen kuulub ohustatud liikide hulka. Seen on omapärase välimuse ja värviga ning
seetõttu hästi äratuntav. Tema viljakeha on üleni lõheroosa kuni virsikuvärvi. Seeneliha
meeldiva puuviljalõhna, aga kibeda maitsega. Seen kuulub ainuliigina omanimelisse
perekonda. Mis seen?

26. See film jäi Ingmar Bergmani viimaseks lavastajatööks. Kolmkümmend aastat tagasi tehtud
filmi„Stseenid ühest abielust" tegelased Marianne ja Johan kohtuvad selles taas. Uus
kohtumine leiab aset Johani elamises Kesk-Rootsi laante vahel ja tõmbab endaga kaasa uued
tegelased ning veel julmemad kired. Eesti Draamateater on selle teose ka lavale toonud,
peaosades Kersti Kreismann ja Martin Veinmann. Filmi ja näidendi pealkiri tähendab vana
hispaania rahvatantsu. Mis sõna sobib vastuseks?
27. See on samanimeliste saarte peasaar, mis asub Vaikse ookeani lääneosas ja kuulub
geograafiliselt Karoliinide saarterühma. Halduslikult moodustab ta ühe Mikroneesia
Liiduriiki kuuluva osariigi, mille pindala on 102 km² ja elanikke kokku umbes 6300 inimest.
Saare suurim linn on Colonia. Saar oli oluline Saksa mereväe sidekeskus enne I
maailmasõda. Saarel kehtivad tänagi rahana omapärased suured kivikettad. Saarega
sarnanevat perekonnanime kannab ka üks Agatha Christie romaanides esinev tegelaskuju.
Mis saar?
28. Ta teenis esmalt välja filosoofiadoktori tiitli 1899 Kanti religioonifilosoofiat käsitledes.
1901 sai ta teoloogiadoktoriks tööga Pühast õhtusöömaajast. 1913 hankis ta veel
kolmandagi doktorikraadi, sedapuhku meditsiini vallas uurimuse „Psühhiaatriline hinnang
Jeesuse kohta“ eest. Kes oli see kolmekordne doktor?
29. Seda tüüpi õlle kääritamine toimub mittesteriilses keskkonnas, kasutatakse eriti hoolikalt
valitud pärmiliike ja protsess jäetakse looduse hooleks. Valmistatakse odra- ja
nisulinnastest. Lisatakse rohkesti humalat. Õlut kääritatakse tünnides, kus see aasta või
kahega muutub kuivaks, õrnhapu maitse ja rikkaliku aroomiga õlleks. Fruit-stiilis õllele
(kirssidega Kriek, vaarikatega Framboise) lisatakse enne teist kääritamist (umbes kuue kuu
pärast) puuvilju või marju. Kuna marju lisatakse kääritamise ajal, kasutatakse neis olev
suhkur ära, õlu saavutab puuviljamaitse, kuid ei muutu magusaks. Mis õlleliik?
30. Kes on kuuldava loo helilooja ning kes laulab? Mõlemad mehed on viimase poole aasta
jooksul meedias figureerinud, küll täiesti erinevatel põhjustel.

31. Sündis 1729 Dublinis. Pärast Trinity College’i lõpetamist siirdus ta Londonisse õigusteadust
õppima, ent jättis peagi õpingud pooleli. 1756 ilmub tema esikteos „Loomuühiskonna
õigustus“. Kümmekond aastat hiljem saab temast viigide parlamendisaadik. 1789 puhkenud
Prantsuse revolutsioon andis mehele ainest tema tuntuimaks tööks, raamatuks „Mõtisklusi
Prantsuse revolutsioonist“, mida peetakse tänaseni Euroopa konservatismi alusteoseks. Ta
suri 1797. Eestis tegutseb tänapäeval tema nime kandev selts. Kes?
32. Need jässakad loomad elutsevad peamiselt Himaalaja mägede bambusmetsades. Nad on ligi
meetri kõrgused ja võivad kaaluda kuni 300 kilo. Loomade värvuses eristatakse kollaseid,
punakaid või hallikaid toone. Alamliike on 3, need erinevadki üksteisest värvuse poolest.
Nende põhiliseks toiduks on rohi ja lehed. Loomi on palju hävitatud liha ja tugeva naha
pärast. Tallinna Loomaaias võib neid näha saada. Mis loom?
33. See eesti naiskunstnik sündis 1900 Liepajas. Heinz Valk on andekat naist kirjeldanud nii„Suurekasvuline ja tugeva kondiga, üsna soliidse ümbermõõduga, mille juurde kuulus
kopsakas lõualott, jäme nina ning paksud huuled, mis naermisel paljastasid pikavõitu
hambad“. Küsitav illustreeris raamatuid (Liivi „Vari“), joonistas karikatuure, tegutses ka
filmikunstnikuna („Põrgupõhja uus Vanapagan“). Eestis antakse välja temanimelist auhinda.
Kes?
34. See firma asutati 1989, algselt kandis see nime ProNav. Hiljem nimetati firma ümber tema
asutajate eesnimede esimeste silpide järgi ning selle nime all on ta ka tuntuks saanud. Firma
põhitoodang on GPS-seadmed, nende esimene klient oli USA merevägi. Praegu toodab ta
GPS-seadmeid nii laevadele, lennukitele, autodele kui ka laia valikut spordikelli,
aktiivsusmonitore. Ta on turuliider GPS-seadmete tootmises, kontrollides 45% turuosast.
Firma on olnud ka profijalgrattaklubi ning jalgpalliklubide (nt Southampton) sponsor. Mis
firma?
35. Millist ühist nime kannavad:
* Sochi taliolümpiamängudel Krasnaja Poljanas asunud suusastaadion;
* Jõgi Austraalias Queenslandis;
* Eesti lauljatar;
* Populaarne kartulisort.

36. See natsikurjategija osales ka I maailmasõjas ning teenis seal välja Raudristi. Peale sõda
õppis ta arhitektiks ning töötas sel alal kuni 1931, mil liitus natsiparteiga. 1941 määrati ta
Sonderkommando 4a juhiks, mis tegutses eriti aktiivselt Ukrainas. Ta organiseeris nii Bila
Tserkva kui Babi Yari massimõrvad, samuti võttis ta esimesena Ukraina territooriumil
kasutusele gaasiveokid. Aktiivsest teenistusest lahkus 1942 alkoholismi tõttu. Siiski pandi ta
vastutama operatsiooni Aktion 1005 eest, mille eesmärk oli üles otsida massihauad,
surnukehad üles kaevata ning põletada, et peita jälgi massimõrvadest. Küsitav mõisteti
Nürnbergis surma, otsus viidi täide 1951. Kes?
37. Helistamine hädaabinumbritele oli võimalik ka ENSV-s. Nii oli näiteks tuletõrje kutsung
001, kiirabi 003. Mis abi saamiseks tuli helistada 005?
38. Soome kirjandusklassik Mika Waltari on kirjutanud muuhulgas ka kriminaalromaane. Ta on
ka loonud ühe tegelaskuju, kes nendes roimasid lahendab. Detektiiv on soomlaslikult
pikaldane, kuid põhjalik ja elukogenud. Esimesena astub too lugejate ette romaanis „Kes
tappis proua Skrofi?“ Kes uurib Waltari loodud krimiromaanides mõrvu? Lisame, et sarnase
perekonnanime all tunneme üht rootsi poliitikut.
39. Tegemist on ühe maailma suurima ning liigirikkama märgalaga. Seda toitev jõgi annab
märgalale igal aastal 11 kuupkilomeetrit vett, mis ei voola kuhugi, vaid aurustub ning
imendub 15 000 km2 alal. Ala on nimetatud seitsme Aafrika loodusime hulka. Iga-aastane
üleujutus toob märgalale kokku üle 200 000 suure imetaja, võimaldades seal kohata ka kõige
ohustatumaid Aafrika loomi. Märgala jääb Botswana territooriumile. Milline märgala?
40. See riik tegi oma olümpiamängude debüüdi 1980 Moskvas. Osaletud on siitpeale kõigil
suvemängudel. Esimene medal ja kohe kuldne õnnestus võita aga alles mullu Rio mängudel
mehe poolt nimega Ahmad Abu-Ghaush. Mis riik ja mis alalt olümpiavõit tuli?

41. Küsitav on helilooja, ansamblijuht ja kontrabassimängija. Muusika juurde jõudis ta üsna
hilja. Ta on lõpetanud Eesti Humanitaarinstituudi ning astus alles pärast seda Otsa-kooli
jazz-kontrabassi õppima. Ta on loonud muusikat mitmetele koosseisudele, millest aktiivselt
tegutsevad Heliotroop, Avarus Ensemble ja Verbarium. Ta on lõpetanud EMTA
jazzosakonna kontrabassi erialal ning omandanud magistrikraadi heliloomingus. Ta on Priit
Hõbemägi tütar. Kes?
42. Küsitav on linn Lõuna-Prantsusmaal, seal elab ca 47 000 inimest. Inimasustus on selles
kohas olnud alates neoliitikumi aegadest ning linn on olnud väga oluline tugipunkt
Vahemere ja Atlandi ookeani vahelistel kauba- ja sõjateedel. Tuntud on linna süda,
keskaegne kindlus, mis taastati 1853 täies ulatuses ning on kantud UNESCO
maailmapärandi nimekirja. Huvitava faktina on tegemist Tallinna sõpruslinnaga. Linna nimi
on tuntud ka lauamänguhuvilistele. Mis linn?
43. See on jahvatatud roheline Jaapani tee, mida traditsiooniliselt serveeritakse teetseremoonia
käigus. Pärast teelehtede korjet kuivatatakse need tervetena ning seejärel jahvatatakse
peeneks pulbriks. Rohelisest teest teeb selle tervislikumaks asjaolu, et seda juues juuakse ära
lahustunud teelehed, aga rohelise tee puhul vaid teelehtede tõmmis. Ta ületab tavalise
rohelise tee antioksüdantide ja toitainete sisalduse poolest kümnekordselt. Mis nime see tee
kannab?
44. Selle taime näol on tegemist tõelise kevadekuulutajaga - ta kaunistab oma kollaste õitega
aeda juba aprillis. Taimeperekond on nime saanud ühe inglise kirjaniku järgi. Perekonda
kuuluvad heitlehised, vastakute saagjaservaliste lehtedega põõsad. Õied kollased, neljatised
lehtede kaenlas, vili kupar, rohkete tiibjate seemnetega. Liigid on meil üsna külmaõrnad.
Perekonnas 7 liiki, meil levinumad värd-.... ja looklev ……. Mis nime kannab see
taimeperekond?
45. Kes on nähtava maali „Suusataja“ kunstnik?

46. Palonegro lahing, mis toimus mais 1900 oli selle riigi ajaloo verisemaid lahinguid, mida
peeti Tuhandepäevase sõja raames. Tegemist oli liberaalide ja konservatiivide ideoloogilise
kokkupõrkega. Lahingus kaotas elu ligi 3000 inimest. Mis riigis need verised sündmused
toimusid?
47. Lõpetas 1946. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi tööstus- ja tsiviilehituse eriala. Kaitses
1954 tehnikakandidaadi kraadi väitekirjaga "Risttalastiku arvutus ja elektriline
modelleerimine". Töötanud TPI-s dotsendina. Kirjutanud õpiku „Tugevusõpetus”.
Kirjutanud ka laulusõnu („Kodulinn Tallinn”, „Tallinn, mu Tallinn”). Oli abielus näitleja
Ellen Alakülaga. Kes?
48. Berliini OM-i üks suurimaid skandaale puhkes jalgpalliturniiri veerandfinaalis. Lisaajale
läinud mängus lõi üks pool lisaajal 2 väravat pealtvaatajate sõjakisa saatel ja võitis. Kaotajad
protestisid, väites et pealtvaatajad käisid vahepeal väljakul, neist üks lausa revolvriga ja
mängisid kaasa võitjate heaks. Protest rahuldati ja määrati uus mäng. Nüüd ei tulnud võitjad
enam kohale, vihjates diskrimineerimisele (meeskonnas oli mustanahalisi) ja sõitsid kogu
delegatsiooniga koju. Edasipääsenu jõudis välja finaalini, kus lisaajal siiski kaotas. Kaotanu
tuli aga 1939 oma maailmajao meistriks. Milliste meeskondade vahel skandaalne mäng
toimus?
49. See on Põhja-Aafrika liha-ja puuviljahautis, mida algselt valmistas berberi rändrahvas
lahtise tule kohal. Roog on nime saanud iseloomuliku savinõu järgi, milles seda
valmistatakse. Nõu ise kujutab endast koonuse kujulise kaanega suurt kaussi. Mis roog?
50. Need on ahvenaliste seltsi kuuluvad kalad. Elutsevad Ameerika, Aafrika ja Euroopa
rannikuvetes, ka Vahemeres ja Mustas meres. Keha ülapool terassinine, külje keskjoonest
kõrgemal mitu pikka vööti. Väga ablas röövkala. Nende liha on maitsev ja küllalt rasvane,
seetõttu populaarne toidukala Vahemere-maades. Suurim väljapüüdja ongi Türgi.
Huvikalastajad tabavad teda sageli trollingupüügil tuune püüdes. Kala leiab ka meie
kaupluste kalaletist. Mis kala?

51. Seda Saksamaalt Tüüringist pärit heliloojat on sageli mainitud muusikaloos kui esimese
saksakeelse ooperi „Kindlameelne Argenia“ autorit. Huvitav on fakt, et ooper valmis ning
esietendus Eestis. Küsitav helilooja töötas 1674-1683 Tallinnas gümnaasiumi kantorina.
Ooper jutustab allegoorilise loo Taani ja Rootsi vahel tehtud rahust ning 1679 sõlmitud Karl
XI ja Taani printsessi Ulrike Eleonore abielust. Kuna teemat käsitleti koomilises võtmes,
pidi helilooja ka aastaid hiljem teose kohta nii Rootsi kuningale kui teistele ametivõimu
esindajatele aru andma. Teos saigi mehe Tallinnast lahkumise üheks ajendiks. Kes on
helilooja?
52. Teadupoolest on arvuti üks olulisemaid komponente protsessor. Ometi on selle väikese ja
võimeka vidina tootmine kõigest kahe tõsiseltvõetava firma käes. Seejuures on firmad
omavahel leppinud kokku, et võivad üksteise tehnilisi uuendusi mingi mõistliku aja pärast
enda kiibi arendamiseks üle võtta. Viimastel andmetel on küll ühe firma turuosa ca 80% ja
teisel vaid 20%. Mis nime kannavad need kaks peamist protsessoritootjat?
53. Ta alustas maalikunstnikuna, õppis ja töötas kümme aastat Roomas. Londonisse kolinuna
alustas mööbli kujundamisega ja proovis kätt ka arhitektuuris. Hakkas kavandama hooneid
ja nende sisustust ning saavutas laialdase tuntuse. Tema üheks parimaks tööks peetakse
krahv Leicesterile Palladio stiilis projekteeritud Holkham Halli. Enim tuntuks sai ta inglise
pargistiili loojana, milles taotles loomulikkust ja looduslikkust, vastandudes prantsuse pargi
geomeetrilisusele ja sümmeetrilisusele. Kes?
54. See lind (Ardeotis kori) on Aafrika suurim lennuvõimeline lind ning ilmselt on selle linnu
isane isend kogu maailma suurim lennuvõimeline elusolend. Linnud on halli-pruunikirjud,
suure pea ning pika kaelaga. Isane lind võib kaaluda kuni 20 kg, ta on kuni 150 cm kõrge
ning tiibade siruulatus on 250 cm. Nad on levinud Aafrika lõunaosas, eriti Botswanas ja
Namiibias. 70% ajast veedab ta maapinnal, ka saaki otsib ta ringi jalutades. Olemuselt on
need linnud üpris arglikud ning põgenevad hädaohu korral esialgu joostes, kuid kui midagi
muud üle ei jää, siis tõusevad lendu. Mis lind?
55. 2012 püstitati ausammas eesti õpetajale. Skulptor Mati Karmini poolt loodud taiese
silmapaistvam osa on tahvel aabitsakukega. Kus kunstiteos asub? Sealt on pärit ka laulja
Kadri Voorand.

56. Linn Saksamaal Baieri liidumaal, Doonau kaldal. Linna on mainitud esmakordselt juba 806.
Siin asuvad autotootja Audi ja elektroonikakaubamajade keti MediaMarkt peakorterid.
Linna jalgpallimeeskond pallib Bundesliigas. Linna lipul purskab tuld suur sinine lohe.
Linnaga on seotud romaani „Frankenstein“ tegevus, siin loob romaani peategelane Victor
Frankenstein oma koletise. Mis linn?
57. Purjelauasõidus on olümpiale jõudnud kolm Eesti sportlast. Esimest korda võisteldi 1992
Barcelonas ning saavutati 21. koht. Rios 2016 läks hästi Ingrid Puustal, samuti lõpetas naine
edukalt Londoni OM-i. Lisaks on kaks korda olümpial käinud (2008 ja 2012) veel üks
purjelaudur. Kes on need kaks sportlast lisaks Puustale, kes on Eestit purjelauasõidus
olümpial esindanud?
58. Selle inglise kirjandusklassiku loomingu paremiku moodustavad Wessexi-romaanid, mille
taustaks on tema sünnikoht Dorset Lõuna-Inglismaal. Tuntumad tema teosed nagu
„D´Urbervillide Tess“, „Eemal hullutavast ilmakärast“, „Tähelepandamatu Jude“ on
populaarseks saanud ka filmidena. Eesti keeles on ilmunud veel romaanid „Tagasitulek
kodupaika“ ja „Looduse rüpes“. Elu lõpuaastatel peale abikaasa surma kirjutas oma parimad
luuletused. Kes?
59. Selle Akira Kurosawa filmi süzee on laenatud Shakespeare´i „Kuningas Learist“ ja
ühendatud iidse jaapani legendiga kolmest noolest. Leari tütardest on saanud siin pojad ja
rõhk on pigem kättemaksul kui vaimsel katarsisel. Lavastaja ise on filmi iseloomustanud kui
inimlike sündmuste jada Taevast nähtuna. Filmi kostüümide valmistamiseks käsitööna kulus
kaks aastat, tasuks ka „Oscar“ parimate kostüümide eest. Mis film?
60. Kes on helilooja?

