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1. Tänapäeval on maailmas teadaolevalt kaks riiki, mille 

ametlik rahavääring ei ole korraldatud 

kümnendsüsteemi põhiselt. Esiteks riik kus 

üks ouguiya on väärt viis hums’i ja teiseks riik kus 

üks ariary võrdub viie iraimbilanja’ga. Mis riigid 

aryary

 ouguiya 

2. Kirjanik alustas selle värssromaani kirjutamisega 

1940. aastate alguses, jätkas hiljem korduvalt ja 

lõplikult valmis ei saanudki. Teos koosneb 3700 

värsireast. Sündmused toimuvad 1939. aastal. Sisuks 

ühe Tartu üliõpilase armuseiklused. Eriline koht oli 

romaanis üliõpilase muusal Lo-l, kes oli nii sinisukk, 

kui kommunist, kes omakorda veab üliõpilase 

spioonidraamasse, kuis temast sai riigireetur, mõrvar ja 

tagaotsitav. Teos ilmus 2020. aastal, aastaid peale 

autori surma. Kirjanik ja teos? 

 

Jah, kuigi ajaviiduga 
mõõn saabuda võib sule hoole, 

paar sõna seoses /peategelase nimi/ 
peab pühendama õrnemsoole. 
Kaks mainit jumalannat et 
ta tempe soosis, on's see ime?! 
Fortuuna, teame, on grisett 
ja kõhn Justiitsia on pime. 
Kuid mitte taevasi, vaid maisi 
siin olgu puudutatud naisi. 

Hulk baaridaame naeratas ta 
taastulles... mälestuste tasuks... 
Kolm prouat lahutada lasta 
end olid otsustand ta kasuks. 
Tast teadis iga lilleneid. 
Ning koolitüdrukute kambus 
ta ümber värske Amor ambus 
kui tooreid õunu... südameid! 

3. Pildil olevast ehitisest palju maa peal näha ei ole ehk 

näha on selle sissekäik. Asub Teravmägedes 

Svalbardis. Tegevust haldab ja rahastab ÜRO ja 

mitmete riikide poolt moodustatud sihtasutus Mis 

ehitis on pildil? 

 

 

4. Selle väljasuremisohus linnu (Balaeniceps rex) 

meeliselupaigad asuvad Aafrika keskosa soodes, kus 

nad toituvad peamiselt kaladest. Mis lind? Vihjeks 

võiks öelda, et ta on oma nime kuhjaga väärt. 

 

5. Küsitav kunstnik (s. 1939) lõpetas 1968. aastal 

klaasikunstnikuna ERKI. Kunstirühmituse PARA 

(1989) ja Eesti Vabagraafikute ühenduse liige. 2015 

Kristjan Raua kunstipreemia. 2020. aastal ilmus Eesti 

Kunstimuuseumis koostatud tema loomingut kajastav 

kogumik. Samast aastast ka Kumus koos nooremate 

kunstnikega ülevaatenäitus „Vastupeegeldused“. 2021 

veebruaris Kultuurkapitali elutööpreemia. Kes? 
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6. 14. ja 15. sajandil tekkis rekonkista käigus Ibeeria poolsaarel tõsine probleem, mida 

peale hakata suure juudi (ja moslemi) kogukonnaga. Lisaks väljakihutamisele rakendati 

ka sunniviisilist „püstijalu usuvahetust“. See ei tähendanud kaugelt kristlaste ühtsust, 

vaid nüüd hakkas veelahe jooksma uus- ja vanakristlaste vahel ja esimeste 

tagakiusamine jätkus mõnevõrra teistel alustel. Pool- või täiesti sunniviisiliselt ristitud 

uuskristlaste tarbeks läks käibele äraspidiselt tabav sõimusõna, mis hiljem muutus muu 

hulgas ka üldmõisteks usukommete traditsioone jätkavate formaalselt ristitud juutide ja 

moslemite suhtes. Kuidas kutsuti uuskristlasi? 

7. Teadaolevalt kasutati seda kosmeetikumi (aluseline pliikarbonaat, põhikomponendid 

olid plii ja äädikas) meikimiseks juba Vanas-Kreekas. Renessansiajastul tuli see 

mürgine iluvahend taas laialt kasutusele. Eriti hästi oli tuntud kuninganna Elizabeth I 

oma kummituslikult valge näo poolest. Peagi saadi aru, et pliimürgitus toob kaasa 

juuksekao, haavandid ja pikema aja jooksul surma, kuid kasutuselt ei kadunud see 

sugugi päevapealt. Tänapäeval seda küll teadaolevalt kosmeetikaks ei kasutata, küll aga 

õlivärvi pigmendina. Mõistagi ei kasutanud härrad ja daamid uusajal selle 

kosmeetikumi kohta „aluselise pliikarbonaadi“ nime, vaid midagi palju luulelisemat. 

Mis nime all kosmeetikumi tunti? 

8. Nii nimetatakse linnaehituselementi, mis algselt oli linnade kindlustusvööndi välimine 

ahe ala, hiljem sellele alale rajatud sirge puiesteega lai tänav. Selle terminiga on 

nimetatud Pärnus üks tänav, pargid Riias ja Helsinkis ning linnaosa Daugavpilsis. Mis 

termin? 

9. Küsitav näitleja on sündinud 1959. aastal. 1984. aastal 

lõpetas Tallinna Riikliku Konservatooriumi ja kuni 

1989. aastani töötas Rakvere teatris. Rollidest. 

Katariina – Võlulaul ehk muinasjutt kuningast, kes oli 

väga väsinud (1984); Dunjaša –  Kirsiaed (1987), Niida 

– Õitsev meri (1988), Sarah – Armuke (Von Krahli 

Teater, 1993). Mänginud mängufilmides Ma pole turist, 

ma elan siin (1988) ja Küünlad pimeduses (Candles in 

the Dark) (1993). Viimane teadaolev roll – Arst 

telelavastuses Viimane lend (1995). Kuigi tänaseks 

ammu juba näitlemisega lõpparve teinud, on ta sellega 

siiski tihedalt seotud perekondlikult. Kellest käib jutt?  

 
 

10. 

♪ 

Omanimelise ansambliga esineb üks 1990-ndal aastal sündinud ajakirjanik, kriitik ja 

kirjandusteadlane. Kes? 
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11. Politsei ja piirivalve seaduse § 27 järgi on politsei kasutuses nelja tüüpi erivahendeid: 

passiivse- ja aktiivse kaitse vahendid, politseioperatsioonide abivahendid ning relvad. 

Piltlikult väike väljavõte kahest esimesest: Passiivse kaitse vahendid on: 1) kaitsekiiver; 

2) soomus- ja muu kuulikindel vest; 3) soomus- või muu löögikindel kilp; 4) tehniline 

tõke, sealhulgas piirdetara; Aktiivse kaitse vahendid on: 1) käerauad; 2) jalarauad; 3) 

sidumisvahend; 4) rahustussärk või -tool; 5) ...  Mis on viies aktiivse kaitse vahend? 

Ilmselt on nii mõnelgi siinviibijal see erivahend ka kodus. Teiseks vihjeks, erandlikult 

kuulub küsitav erivahend kahte kategooriasse, liigitudes erijuhtudel ka 

politseioperatsioonide abivahendiks.  

 

12. Pane kõik komponendid (avokaado, tomat, sibul, 

tšilli, küüslauk) köögivilja purustajasse; haki peale 

kirsstomatid ja serveeri koos nachodega. Ehk üks 

näide, kuidas valmistada paar aastatuhandet vana 

toitu, mis otsetõlkes tähendab lihtlabast „avokaado 

kastet“. Mis nime all seda kastet tuntakse ehk 

mis on originaalnimi? 

 

13. Tegemist on iga-aastase raamatupeoga. Ürituse algatajaks ja eestvedajaks on kohalik 

kirjanik ja filmitegija Imbi Paju. Toimub augusti kuus – kavas muu hulgas kirjanduslik 

vabaõhusalong ja raamatulaat. Igal aastal valitakse üritusele oma patroon. Esimeseks 

patrooniks oli 1999. aastal Soome suursaadik Pekka Oinonen. 2019. aastal näiteks 

kohalik koolitaja ja eripedagoog ja Maili Liinev. 2015. aastal loodi ürituse raames Elise 

Rosalie Auna kirjanduspreemia, mille sai Leena Kurvet-Käosaar (2019. aastal näiteks 

Helga ja Enn Nõu). 2018. aastal anti esimest korda välja luule eristipendium, mille sai 

luuletaja Airis Erme. Mis üritusest käib jutt?  

 

14. Mõni aeg tagasi ilmus saadavale potipõldnike 

moeröögatus ehk nagu kiidab kasvumaja.ee 

reklaam: „... tasapinnaline lõikur 2tk. Kes korra on 

seda proovinud, enam muid ei taha. Julgeme 

soovitada kõigile aiahuvilistele, kes kaua ja 

õnnelikult elada soovivad. ... on maailma parim 

kõblas. Kaks kõpla asendavad mitu tööriista, väga 

praktiline ja tugeva terasega tööriist. Komplektis on 

väike ja suur kõblas. Ilma varreta.“ Mis nime see 

riistapuu kannab? Eestis on üks samanimeline 

tuntud ilu- ja moeekspert, kes teadaolevalt 

nimetatud põllutööriistale pole siiski nime andnud. 

 

15. Scy-Chazelles’i nime kandvas väikelinnas on 

mälestusmärk kus seisavad Alcide Amedeo 

Francesco De Gasperi, Jean Monnet, Konrad 

Adenauer ja ... ehk nimetatud linnakese kõige 

kuulsam kodanik. Kes? 
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16. Kinoveebi toimetamisel koostati nimekiri 11 

kõige produktiivsemast näitlejast läbi aegade 

(2020. aasta alguse seisuga). Esimesed kolm on 

Christopher Lee (280), Robert Loggia (255), 

James Earl Jones (188). Miks just TOP 11 – 

ilmselt selle pärast, et 11. kohal on selle 

mitteametliku edetabeli ainukene naisnäitleja 124 

sooritusega filmides, sarjades, dokumetaalfilmides 

jm. Esimeseks rolliks Melissa Compton filmis 

„Joe“. Kuna 1946. aastal sündinud isik jätkab 

näitlemist ka tänasel päeval, siis võib-olla on 

edetabelis tõusnud, kuid jätkuvalt kindlasti kõige 

produktiivsem naisnäitleja. Kes?  

 

 

17. Maha on tõmmatud kala suu ümbruses paiknev 

nahajätke ehk meeleelund, mis talitleb peamiselt 

kompimis- ja maitsmiselundina. Mõnedel liikidel 

on neid üle kümne. Neid esineb mitmetel 

karpkalalistel, sägalastel, tuurlastel, tursklastel, 

ent ka näiteks osadel haidel. Mis meeleelundist 

on jutt?  

18. Enne Mexico olümpiamänge 1968. aastal kuulus 

meeste 4x100 teatejooksu (kui täpne olla, siis 

4x110 jardi ehk 402.34 m) maailmarekord 38,6 

sekundiga Lõuna-California ülikoolile 

(17.06.1967). Võiskonnas olid Earl McCullouch, 

Fred Kuller, Lennox Miller ja .... Kes? 1969. 

aastast keskendus ta lõplikult ühele teisele 

spordialale, mille järgi teda tuntakse kohe 

kindlasti paremini. Peale sportlaskarjääri 

lõpetamist kogus tuntust veel mitmel tegevusalal, 

sh näitlejana. Pilt on pärit aastast 1964. Kes?   
19. Selle lipu kujundas kunstnik Damir Muratov. 

Algselt oli see natukene protestimaiguline 

kunstiprojekt, kuid mõne aja pärast omandas see 

juba poliitilise tähenduse. Selle lipu kandmises 

nähakse Venemaal ka teatud regiooni omalaadset 

separatismi. Mis „riigi“ lipp see on?  

20. 

♪ 

Kuuldav ansambel kogunes aastal 2010, kuna 

väidetavalt ühel üritusel kus pidi esinema hoopis 

üks teine ansambel, ei ilmunud laulja kohale. See-

tõttu lõid ülejäänud pillimehed- ja naised uue 

kollektiivi , mille nimi on tulnud ühest „Dorian 

Gray portree „ tegelaselt. Senini andnud välja 

kolm plaati ja osalenud ka Eesti Laulu konkursil 

aastal 2018. , kus saavutas finaalis 4-nda koha. 

Ansambel? 
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21. Ülemäära tihti see paar avalikkuse ees ühele 

pildile ei jõua. Kõvad tegijad mõlemad. Kes 

on pildil? 

 

22. Kommunaalpoliitikust isehakanud 

kunstikriitik Heldur „Hruštšov“ Paulson on 

pildil oleva Theo van Doesburgi maali 

äraspidisel moel jäädvustanud Eesti 

kunstiajalukku retoorilise tsitaadiga: 

"Järgmise maali nimi on "...". Võib-olla te 

oskate mulle ära seletada, kus kohas see ... 

siin pildi peal on? Või mis siin meenutab ..." 

Mida otsis Paulson pildilt? 

 

23. Pildil ülal on üks stiilinäide (tuntud ka 

filmist „Tenet“) sellest „sõnademängust“ 

ehk SATOR-ruut. Tegemist on ka eesti 

keeles esineva keelendiga palindroomiga (nt 

Aias sadas saia). Kristlikus traditsioonis 

võeti SATOR-ruut üle, üht-teist paigutati 

ümber ja tulemuseks saadi ... – rist. Mis rist? 

 

24. Kõigile ilmselt tuttav väljend bomž, tähendab kõnekeeles elu hammasrataste vahele 

jäänud isikut vms. Tegemist on tuletisega sovetlikust õigusterminist BOMŽ ehk ilma 

kindla elukohata isik. Vähem on kõnekeeles kasutust leidnud teine poolkriminaalne 

mõiste BORZ. Mida see tähendas? Üldiselt tänapäeval üsna levinud „tegevus“ ja 

sugugi mitte kriminaalne. Täpne vastus! 

25. 

♪ 

Küsitav laulja (s. 1973), alustas 

elukutselise muusikuna 1990. aastatel, 

tehes revolutsiooni fado 

kaasajastamisel. Saavutas 2001. 

aastatel ülemaailmse tuntuse ja 

albumiga Fado em mim. Ka järgnevad 

Fado Curvo (2003) ja Transparente 

(2005), tituleeriti 3-4 plaatinaplaadiga. 

BBC Radio 3 poolt valitud aastatel 

2003, 2005, 2006 parimaks Euroopa 

rahvamuusika esitajaks. Hilisematel 

aastatatel artistil enam sellist edu ette 

näidata ei ole, kuid naudib hetkel juba 

„elava legendi“ staatust omas žanris. 

Kes? 
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26. Pildil olev toataim  on botaanik Urmas Laan-  

soo sõnul Eestis väga tuntud. Müügil igas 

kaubanduskeskuses ja aiandusäris. 

Looduslikult kasvavad peamiselt Madagaskaril 

ja troopilises Aafrikas ning neid tuntakse 

maailmas ligi 125 liiki. Meil on tuntumad 

sarvik-, blossfeldi-, lusik-, kollane-, 

toruõieline-, sulgias ...Mis taimega on 

tegemist? Piisab perekonnanimest. 

 

27. Küsime saksa telesarja. Tegemist on Saksamaa 

läbi aegade kalleima telesarjaga .Sarja loojate 

hulgas on ka Tom Tykwer ( „Lola Jooks „ 

1998, „Taevas“ 2002). Esimene osa oli eetris 

13.oktoobril 2017  saksakeelses meele-

lahutuskanalis Sky 1 ja tänaseks on valmis 

kolm hooaega ning neljas on tegemisel. 

Põhineb saksa kirjaniku Volker Kutscheri 

kriminaalromaanidel. Sarja tegevustik leiab 

aset Weimari Vabariigi aegses Berliinis. 

Peategelasteks on politseiinspektor Gereon 

Rath ( mängib Volker Bruch), Charlotte Ritter 

(Liv Lisa Fries), politseiinspektor Bruno 

Wolter ( Peter Kurth) jne. Mis on sarja nimi?  

 

28. See Ülem-Austrias, Trauni jõe ääres asuv linn 

(~14000 elanikku) on muuhulgas tuntuks 

saanud Kaiservilla asukoha järgi, mis oli 

Austria-Ungari keisri Franz Joseph I ja 

keisrinna Elisabethi suveresidents. 2024 aastal 

on see linnake koos Tartu ja Bodö’ga Euroopa 

kultuuripealinnaks. Mis linn? 

 

29. Pildil on Peeter Viktori kujundatud partei 

liikmepilet. Tõsi, poliitilist tegvust pole küsitav 

partei kunagi arendanud ning nagu partei 

eestvedaja Peeter Volkonski paar aastakümmet 

hiljem tõdes – partei suurim saavutus see, et 

teda pole unustatud. Mis partei?  

 

30. NSV Liit kuulutati välja 30. detsembril 1922. 

Sellesse liitriiki kuulusid „vabatahtliku 

ühinemise“ alusel neli nõukogude vabariiki: 

Venemaa, Valgevene, Ukraina ja ...  Mis oli 

neljas? 
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31. Eesti Jalgpalliajakirjanike Klubi (EJAK) andis 2021 

alguses esmakordselt välja auhinna Eesti naiste 

jalgpallikoondise aasta ilusaima värava eest. Meeste 

sarnane auhind- Hõbepall- juba aastast 1995. Autasu 

võitis Kristina Bannikova 12. augustil maavõistluses 

Lätiga löödud tabamuse eest. Esimest korda välja 

antud auhinna nimi on inspireeritud 2001. aastal 21-

aastasena liiklusõnnetuses hukkunud Eesti naiste 

koondise kapteni …. talendist. Mis on auhinna 

nimi? Vastata võib nii ees- kui perenimega 

 

32. Inglane Nicholas Culpeper andis 1653. aastal välja küsitava raamatu. Raamat osutus 

väga populaarseks ilmselt seetõttu, et tõi ühe valdkonna seniselt valdavalt ladinakeelsed 

teadmised inglise keelde. See ei olnud autori ainus teos, aga selle teose uustrükid 

ilmuvad tänaseni, mõnevõrra toimetatuna ja täiendatuna, aga ikkagi sama autori ja nime 

all, näiteks ka aastal 2019. Internetioksjoneilt võib leida hulgaliselt 19. sajandi eri 

aastate versioone saja või paarisaja naela eest. Teost võib osta ka e-raamatuna. 

Muuhulgas leidis teosest inspiratsiooni J. K. Rowling Harry Potteri sarjas ühe 

valdkonna kirjutamisel. Mis raamatuga on tegu? (valdkond 1 p) 

33. 1945. aastal kutsuti Ferdinand Porsche, ta poeg Ferry 

ning väimees Anton Piëch läbirääkimistele prantsuse 

väikeauto ehitamiseks. Nimetatud autost kujunes 

prantslaste sõjajärgne „rahvaauto“. 1940. lõpul 

lisandusid „Luxe“ , „Grande Luxe“,  kaubikuversioon 

„Commerciale“, 1950. aastatel sportversioonid „

Sport“ , „Affaires“, kabriolett „Decapotable“. Kokku 

valmistati eri mudeleid 1961. aastani 1 105 547 

eksemplari, olles ka esimene Prantsuse automark mis 

miljoni piiri ületas. Mis automargist käib jutt? 

 

34. Küsitavasse hõimkonda kuuluvad mikroskoopilised 

nelja paari lülistumata jalgadega loomad, keda kokku 

on kirjeldatud üle 1000 liigi. Nad elavad Antarktikas, 

vihmametsades, meresügavuses, mägedes ning mage- 

ja soolases vees ... vajadusel ka avakosmoses, 

toitudes taimerakkudest, vetikatest ja selgrootutest. 

Nad on kõige vastupidavamad loomad, keda teatakse, 

suutes ellu jääda 271-kraadises külmas, ligikaudu 

150-kraadises kuumuses, madala rõhuga vaakumis, 

keevas alkoholis ja on 1000 korda vastupidavamad 

röntgenikiirtele kui inimesed. Mis hõimkonnast käib 

jutt? 

 

35. 

 

Küsitava algselt majandusvaldkonda ideega tuldi välja juba XVIII sajandil, esimesena 

sõnastas selle konkreetsemalt Uus-Meremaa teadlane George Vernon Hudson 1895. 

aastal. Teadaolevalt esimesena rakendati idee ellu 1908. aastal Kanadas Ontario 

provintsis asuvas Port Arthuris. I ja II maailmasõja ajal leidis see majanduslikku 

kokkuhoidu võimaldav meede laia rakendust juba riiklikul tasemel. Lõplikult kinnistus 

see 1970. aastate naftakriisi ajal. 1996. aastal standardiseeris Euroopa Liit selle 

Euroopa majandustsoonis. Millest käib jutt? 
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36. Eesti rahvakultuuris on kootud vöösid mitmel 

moel – lihtsalt punutud, telgedel kootud, aga 

kootud ka pildil kujutatud nelinurksete 

aukudega plaadikestega, mille kirjakeelset 

nimetust küsimegi. Traditsiooniliselt on need 

õhukesest puust, aga kaasajal tehakse neid ka 

vineerist, papist, plastikust vmt. Vaja on 

vähemalt kaht plaati, aga neid võib olla ka 

kümneid. Lõngad võivad olla läbi pandud 

kõigist või osadest aukudest. Plaadikeste külge pandud lõngad pingutatakse ja 

kootakse plaadikesi ühe või osa kaupa või korraga keerates, üht või teist pidi. 

Sellised vöösid tunnevad ka teised kultuurid. Valmis vööd nimetatakse vastavalt …
vööks, seto keeles aga lavvaguvüü. Lääne-Eestis öeldi plaadikeste kohta ka lihtsalt 

lauad. Kirjakeelne nimetus võib tunduda omamoodi loogiline seni, kuni latakad 

olid puust, aga vaadates sama mõistet teistes lähedastes keeltes on sõna 

etümoloogia ilmselt teine, tulenedes pööramisest-pöörlemisest. Mis? 

 

37. Küsime saart Senegali ranniku lähedal Dakari vastas. 15. ja 16. sajandil oli see 

Aafrika lääneranniku suurim orjakaubanduse keskus, mis on olnud nii 

portugallaste, hollandlaste, inglaste ja prantslaste valduses. Väidetavalt käis saarelt 

läbi kuni 20 miljonit orjakaubanduse ohvrit. Arhitektuuriliselt on huvitav 

orjakvartalite ja orjakaupmeeste uhkete elamute kontrast. Alates 1978. aastast on 

paik kantud UNESCO maailmaprandi nimistusse. Mis saar? 

38. Selle legendaarse spordimehe nimi ja 

seiklused kajastuvad tänaseks päevaks lausa 

Kalle Voolaiu poolt koostatud raamatu 

pealkirjas. Küsimegi raamatu pealkirja 

(täpne pealkiri). 1 p annab pildil oleva 

mehe nimi. 

 
39. Ruhnu puitkiriku aastasadadele vastu pidamise põhjuseks  olevat ka kiriku 

ehitamise ajal palkide immutamist ühe tänapäeval tavatu puidukaitsevahendina. 

Millise toona kättesaadava vahendiga palke immutati? 

40. 

♪ 

Nigthwishi on mälumängudel viimastel 

aastatel palju küsitud. Küsime aga ühte 

nende järjekordset „klooni“. Seekord üsna 

otseselt- nimelt laulab siin praegu ka 

Nightwishis lauljaks olnud artist, kuigi 

lugusid kirjutab pigem hoopis kitarrimees 

Jari Liimatainen. Ansambel? 
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41. Pildil oleva taime õli on kasutatud vähemalt 4000 

aastat nii sees- kui välispidiselt. Toimib vastavalt 

lahtistina või nahahaiguste ravina/kosmeetilistel 

eesmärkidel. Kasutatakse ka mootoriõli 

komponendina. Seemned on äärmiselt mürgised. 

Tugevat mürgitust võivad põhjustada juba 3–4 

seemet, 8 seemet on surmav kogus. Vastumürk 

puudub. Taime seemnetest eraldatud mürgise valgu 

avastas 1888. aastal Tartus biokeemik Peter 

Hermann Stillmark.  Seda mürki on väidetavalt 

üritanud kasutada mitmed terroristid ning 

muuhulgas saadeti sama mürki sisaldav ümbrik 

2020 sügisel ka Donald Trumpile. Mis taim? 

 

42. Küsitava jõe pikkus on 1038 km. Ligi 10 km laiuses 

suudmealas seisab üksikuna Bugio nime kandev 

torn. Sisemaa poole liikudes muutub jõgi korraks 

kitsamaks, kuhu 1966. aastal rajati sild, mis kannab 

kohaliku rahvuspüha nime (õigemini kuupäeva). 

Peale seda läheb jõgi jälle laiemaks, kohati üle 20 

km, mis on saanud nimeks Õlemeri, kust saab üle 1998. aastal liikluseks avatud silla 

kaudu, mis kannab kohaliku rahvuskangelase nime ning on Euroopa pikim sild. 

Laiutades nii mitukümmend kilomeetrit, võtab jõgi tagasihoidlikumad mõõtmed. 

Mis jõest jutt käib?  

 

43. Mark Fallberg on varjunimi ühele moelavadelt, teleekraanidelt ning raadioeetrist 

tuntud mehele. Varjunime kasutab ta laulusõnade kirjutamiseks, kuigi teeb seda ka 

oma nime all. Paljude teiste seas laulavad tema sõnadele kirjutatut näiteks Marju 

Länik, Anne Veski ja Brigita Murutar. See 1972. aastal sündinud mees on 

omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis, magistritöö käsitles käitumishäireid. Ta 

on mänginud ka filmis“Taarka” ja seriaalis “Kelgukoerad“. Kes? 

44. Tokyo olümpial 2021 a said läbi aegade oma esimese olümpiamedali kolm riiki. San 

Marino võitis tervelt kolm medalit laskmises ja maadluses. Lisaks üks Aafrika, ~22 

milj elanikuga riik kes võitis pronksi meeste kolmikhüppes ning hõbemedali ~6 milj 

rahvaarvuga Aasia riik naiste tõstmises. Mis riigid? 

45. 

♪ 

Mis keeles lauldakse ? Tegemist on Euroopa keelega ja riigikeelega 
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46. Pildil vasakul olev mees (1935-2021) on olnud 

kaks korda Nõukogude Liidu olümpiakoondise 

lipukandjaks. 1960 võitis tõstmise 

üliraskekaalus kulla ning 1964 hõbeda (pildil). 

Maailmameistri-võistlustelt pälvis ta viis 

kuldmedalit ja ühe hõbeda, lisaks tuli ta kuuel 

korral Euroopa meistriks. Karjääri jooksul 

püstitas ta 34 maailmarekordit. Pärast 

sportlaskarjääri lõppu töötas ta kirjaniku ja 

ajakirjanikuna ning avaldas enam kui 15 romaani. Hiljem lõi ta aktiivselt kaasa ka 

poliitikaelus, kui ta valiti 1993. aastal Venemaa Riigiduumasse. 1996. aastal osales 

sõltumatu kandidaadina presidendivalimistel. Seal sai ta avavoorus vaid 0,20% 

häältest ja otsustas seejärel poliitikast lahkuda. Sama nimega on ka üks Eesti näitleja-

laulja. Kes? 

 

47. 1578. aastal sõlmisid Madalmaade lõunaprovintsid Hispaania kuninga Felippe II-ga 

leppe, mida tuntakse Arras’i Unioonina ning loobusid iseseisvusvõitlusest. 

Vastukaaluks sõlmisid seitse põhjaprovintsi ... Uniooni ning ülestõusu juht Oranje 

Willem andis n-ö lahkulöömisvande ehk sisuliselt iseseisvusdeklaratsiooni. Mis nime 

see unioon kandis? Vihjeks, et see tuleneb ühest lahkulöömist pooldava provintsi 

nimest. 

48. Ungarlane Pal Szerkeres teenis 1988. 

aastal Souli OM-l pronksi, pärast 

bussiõnnetust jäi ta ratastooli ning 

võitis hiljem samal alal kolm 

paraolümpiakulda. Mis alal võistles 

Szerkeres? 

 

49. Pildil on väljavõte esimesest taastatud 

nimega    „Postimehe“ toimetusest 

1991. aastast. Poliitikatoimetus 

koosnes kahest mehest. Kes need olid? 

 
50. Ilmselt ei seo neid mehi küll miski, 

kuid tihtipeale pannakse ikka ühte 

patta. Kes on pildil? 

 
 


