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1.plokk 
 
1. Mängu avaküsimuses lähme Poolasse: see 1913 sündinud ja 

2001 surnud poliitik võttis Poola kompartei liidrikoha omale 
1970. aasta lõpus. Tema riigijuhtimise aega jäid näiteks Katowice 
terasetööstuskompleksi  täies võimsuses käiku andmine, Poola 
sõiduautotööstuse suurlepingud Fiatiga, Läänest võetud 
laenudega majanduse toetamine, pea kahe miljoni uue korteri 
ehitamine ja muu idabloki võrdluses küllaltki liberaalne poliitika. 
Poola kommuniste juhtis küsitav kuni 1980. aastani, mil ta 
seoses ametiühingutele Gdanski laevatehases streigiõiguse 
andmisega (mis viis ka „Solidaarsuse“ loomiseni) ametist maha 
võeti ja Stanislaw Kaniaga asendati, aasta hiljem heideti ta ka 
komparteist välja ning väga pikalt vaadeldi teda kodumaal kui 
paariat. Kellest on jutt? 

  
 

2. Piltidel olev karpkalaliste seltsi kuuluv 
kala (Misgurnus fossilis) on rakendamist 
leidnud akvaariumides ilmaennustajana. 
Eestis, iseäranis Lõuna-Eestis on ta 
võrdlemisi laialt levinud 15-30 cm 
pikkune öise eluviisiga mageveekala, kes 
eelistab aeglase vooluga jõe ja 

seisuveekogu mudast põhja. Hoolimata 
levikust, on tegemist III kategooria 
kaitsealuse liigiga. Mis kala?  

 
 
 

3. Milano-Cortina talimängudel 2026 on viie eri distsipliiniga võetud olümpiakavva üks uus 
spordiala. Selle ala katusorganisatsioon on lühendiga ISMF ning maailma karikasarja on peetud 
aastast 2004. Kaks domineerivat riiki on maailma tasemel seni olnud Itaalia ja Prantsusmaa. 
Mis spordiala (võib vastata nii eesti- kui ingliskeelse nimetusega)?  
 

4. See raua ja nikli (36%) sulam on märkimisväärne oma ainulaadselt madala 
soojuspaisumisteguri poolest. Sulami avastas 1895. aastal Šveitsi füüsik Charles Edouard 
Guillaume, mille eest ta sai 1920. aastal Nobeli füüsikaauhinna. Sulam võimaldab täiustada 
teaduslikke instrumente. Mis sulam? 
 

5. Mis aasta (+/- 1 a = 1 punkt)? 
 
- Sõlmiti Schengeni leping, kuid Gröönimaa lahkus Euroopa Majandusühendusest; 
- Aucklandi sadamas uppus Greenpeace’i laev Rainbow Warrior; 
- Avastati Titanicu vrakk; 
- Garri Kasparovist sai noorim male maailmameister, ralli MM-tiitli võitis Timo Salonen, F1 

MM-i Alain Prost; 
- Sündisid muuhulgas Lana Del Rey, Lewis Hamilton ja Sanna Marin. 
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6. Seoses Ukrainas toimuvaga on meediast päris palju kõneainet leidnud ka 1889 Düsseldorfis 

asutatud Saksamaa kaitsetööstuskontsern. Nimetet kontsern oli see, kes soovis Ukrainasse 
müüa kasutatud, kuid samas ettevõttes renoveeritud Leopard 1 ja Leopard 2 tanke. Leopardide 
arendustegevuses on firmal olnud juhtiv roll, koostöös ühe teise Saksamaa sõjandusgrupiga, 
toodangu hulgas on ettevõttel täna ka suurtükid, erinev laskemoon, soomukid Marder ja Lynx, 
koostöös MAN-iga ka armee raskeveokid. Mis kontsern? 

7. Küsitav objekt on oma eksistentsi jooksul kandnud erinevatel ajavahemikel just selliseid 
värvitoone. Uue värvikombinatsiooni saab objekt paari aasta pärast. Millisest objektist on 
jutt? 

 
 

8. See traditsioon sai alguse 2004. aastal kui ühe kauni tiitli pälvis 2400 elanikuga Räpina linn. 
Järgmisel aastal rändas tiitel Kilingi-Nõmmele ja sealt edasi Kundasse. Läbi järgneva 
aastakümne on aprilli lõpus või mai algul jagatav tiitel jõudnud ka Tartusse (2010), Haapsallu 
(2011) ja teistessegi Eesti linnadesse, viimati 2013. aastal Elvasse, kes tiitlit kõige uhkemalt 
võttis eksponeerida ja läbi selle linna ning selle üritusi propageerida. Mis on see tiitel, mille 
väljaandmine nüüd küll soiku jäänud? 

 
9. See multikategelane ilmus laiema 

publiku ette Warneri stuudio 1953. 
aasta multifilmis ning loonud ainese 
Pat Boone’i 1960. aastate alguse hitile, 
mis kõrvalmärkusena oli ka Putini-
vastaste hümni (Putin h***o) meloodia 
andjaks. Kes mäletab veel 1990ndate 
alguses Saksa satelliidikanalite 
programme, on selle tegelase 
osavõtuga multikaid näinud ka 
pealkirjaga „Mehhiko väledaim hiir“ 
(Die schnellste Maus von Mexiko). Mis 
nimeline multikakangelane? 

 
 

. 
 

10. Kuulete 2003 sündinud lauljat, kes teenis muuhulgas mulluse aasta uustulnuka Brit Award’i 
ning parima uue artisti Grammy. Keda?   
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11. Pildil olevas katedraalis on 39 Taani 
kuningate sarkofaagi. See katedraal 
kuulub ka UNESCO maailmapärandi 
nimekirja ning esimesed märkmed 
kiriku olemas olust pärinevad aastast 
1275. Selle asukohalinnas on veidi üle 
50 tuhande elaniku, millega Taanis 
ollakse 10. kohal, linn ise rajati 10. 
sajandi lõpus. Linnas on veel tuntud 
viikingilaevade muuseum, sealt on 
pärit muuhulgas Magnussenide 
vormelipere. Millises linnas asub see 
kirik? 

 

 
 

12. Selle Põltsamaal sündinud kunstniku maalid ei saa kedagi ükskõikseks jätta – nad ärritavad ja 
provotseerivad, samas panevad mõtlema. Näete maali „Naised jooksevad“. Kes on kunstnik? 

 

 
 

13. See Ungari päritolu, oma tippaegadel USA-s tegutsenud matemaatik ja arvutiteadlane oli 
imelapsena tuntud juba Budapestis veedetud nooruspõlves. Juba 1920. aastate lõpus oli ta üks 
kvantmehaanika aluseid kirjeldanud tööde autoreid, aastast 1943 oli ta ka tegev Manhattani 
projektis. Pea samal ajal publitseeris ta koostöös Oskar Morgensterniga mänguteooria alused 
ning koos Norbert Wieneriga kirjeldas ta esimesed küberneetika alusteooriaid; 1953. aastal lõi 
ta ka isekordistuvate automaatide teooria. Mitmekülgne mees suri 1957 kõigest 53-aastaselt 
luuvähki ning Nobeli preemia laureaatide loetelus teda pole. Kellest on jutt? 
 

14. Mis ühendab järgmisi nimesid: Arnold 
Susi, Kaarel Liidak, Hugo Pärtelpoeg, 
Voldemar Sumberg, Juhan Pikkov, 
Juhan Kaarlimäe? Nimekirjast puudub 
seitsmes ja nendest kõige olulisem isik 
(pildil). 

 
 

 
15. Kõrvenõgese kõrvekarv näeb välja nagu imetilluke klaasampull. Valusa nõgese kõrvetuse 

põhjustabki ampullis sisalduv vedelik. Mis vedelik? 
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16. See dünastia valitses Etioopiat 13. sajandist kuni keiser Haile Selassie kukutamiseni 1974. 
aastal. Mis dünastia? Dünastia nimi on pärit Piiblist. 

 
 

 
17. See mõneski mõttes kurikuulus Eesti naaberriigi kodanik oli omal ajal 

koduriigis (ja mitte ainult) ühtviisi nii jumaldatavaks kui ka vihatavaks 
persooniks. Rahva seas ei peetud paljuks ka tema kujundusega T-
särkide kandmist. Ajakirjanduses oli temast palju juttu kaks aastat 
tagasi, tänasel päeval pole enam väga aktuaalne ja tema nimi hakkab 
unustuste hõlma vajuma. Kes? 
 

 
 

18. Küsitav traktorite tootja valmistas 
esimesed traktorid aastal 1951 
tollase, relvatootjast emafirma 
kaubamärgi all. 1980ndatest ollakse 
kindlalt Põhja-Euroopa traktorituru 
liider (seda pärast Volvo 
traktoriosakonna omandamist) ning 
2004. aastast kuulutakse USA 
päritolu AGCO kontserni. Tänane 
kaubamärk võeti kasutusse 1990. 
aastate, ettevõtte tooted on võitnud 
paljusid eri disainiauhindu ning Juha 
Kankkusega roolis on tehtud ka 
traktorite kiirusrekord. Mis tootja 
(algne kaubamärk annab 1 p)? 
 
 

19. Mis jõgi on ainuke üle 100 km pikkune jõgi Eestis, mille kaldal ei asu ühtegi linna? 
 

20. Vanim meeste jalgpalli  maailmameistrite kapten on mõistagi itaallane Dino Zoff oma 40 
eluaastaga. Küsime seekord aga noorimat kaptenit, kes võidu hetkel oli 25 aasta ja ühe kuu 
vanune. Kapteniks sai ta vahetult enne turniiri algust vaid seetõttu, et tema eelkäija otsustas 
isiklikele probleemidele viidates rahvuskoondisest lahkuda. Hiljem on ametis olnud ka koduriigi 
koondise peatreenerina ja MMil jäi toona koondise laeks veerandfinaal. Olles platsil kaitsja, oli 
ta ka resultatiivne skoorija. Kes on läbi aegade noorim kapten, kes MMi võidukarika pea 
kohale tõstnud? 
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21. Arhitektide David Bassiladze ja Juri Sinise ning insener Vladimir Obõdovi ühe kavandi järgi on 

püstitatud kaks peaaegu identset rajatist. Mõlemad on lahutamatult ka meie lähiajalooga 
seotud. Millised kaks rajatist? 
 

22. Näete pildil 1968 San Diegos sündinud 
modelli, kes 1980ndate lõpus ja 
1990ndate alguses oli üks maailma 
supermodellide tollase eliidi liikmeid, 
muuhulgas poseeris ta ka Sports 
Illustrated Swimsuit Issue mitmes 
väljaandes ning kahel korral ka 
Playboyle. Küsitav on olnud kaks korda 
abielus ja tal on neli last, kuid tema 
seaduslikest abikaasadest rohkem 
kõneainest on pakkunud küsitava 
1990. aastate alguse suhe ja kihlus Axl 
Rose’iga ning ta osalus nähtavates 
rollides kahes ilmselt tuntuimas GNR’i 
muusikavideos: olles näiteks 
November Raini videos Rose’i pruut. 
Kellest käib jutt?  
 

 

 
 

23. See Hiina päritolu Jaapani nuudlisupp, 
mille koostises on tavaliselt sea- või 
kanaliha, nuudlid, vetikad, talisibul, 
porgand, mais ja kamaboko (kalast 
valmistatud pikkpoiss) on ilmselt 
praegu õige kiiremini turuosa kasvatav 
roog Tallinnas. Seda süüakse 
söögipulkadega ja puljong lõpuks 
juuakse ära. Mis roog? 

 

 
 

24. Etümoloogiliselt tuleneb küsitava nimi tatarikeelsest sõnast „tuiskab“. Samas on seda 
hüpoteesi mitmel korral ümber lükatud, eriti venelaste poolt kellele ei meeldi, et küsitav nimi 
just tatarikeelse algupärandiga on. Nemad on pakkunud nime tuletust enda keelest ja sõnast 
põhi. Ühe levinuima versiooni kohaselt võib küsitav nimi tulla sootuks turgi keelest ja 
tähendada vesist ning metsikut maad. Mis nimi nii palju vaidlusi tekitab? 
 

 
25. Stanley Kubrick kasutas oma filmide kaunistamiseks tihti klassikalist muusikat. Kuulete üht pala 

tema 1975. aasta filmist, kus peaosalist mängis Ryan O`Neal. Milline film ja kes on helilooja? 
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26. Selle NASA kosmoseprogrammi eesmärk on 2024. aastal inimene jälle Kuule toimetada. 
Programm näeb muuhulgas ette ka esimese naise Kuule astumist. Nimetage see vanakreeka 
mütoloogiast nime saanud kosmoseprogramm. 
 

27. Pildil olev kaunitar on tuntud 
krimikirjanik, kelle teoste peategelane 
on riigiprokurör Jana Berzelius. Tema 
teoseid on tõlgitud rohkem kui 30 
keelde, sealhulgas eesti keelde. Kes on 
pildil? 

 
 

 
28. Purjetajad teavad, et kui sõita tugevamas tuules, tuleb aeg-ajalt vähendada jahil ka purjepinda. 

See tegevus kannab mereleksikas konkreetset nimetust, mida maarott kuuldes võib segadusse 
aetuna seostada kuival maal sõitvate ratassõidukitega. Kuidas kutsutakse purjepinna 
vähendamist tugevamas tuules sõites? 
 

29. Pildil olev taim kuulub roosõieliste 
sugukonda ning on Eestis laialt levinud. 
Tema rahvapärased nimetused on 
elaja-verekusemisrohi, hundipihlakas, 
kurejalg jt. Ta on poolpõõsas 
kõrgusega 30-40 cm ja kasvuks eelistab 
niiskeid alasid. Mis taim? 

 
 

 
30. Kui jätame kõrvale Perno Postimehest alguse saanud 

tänase Postimehe, siis milline on vanim jätkuvalt 
ilmuv Eesti maakonnaleht? Leht  alustas ilmumist 
1878. aastal ning ilmus järjepidevalt küsitava nimega 
kuni nõukogude okupatsioonini 1940. aastal. Kuni 
1988. aastani kandis ajaleht muuhulgas ka nime 
Punane Täht. Alates 1988. aastast ilmub taas 
asutamisaegse pealkirjaga. Pika ilmumisajaloo jooksul 
on lehte toimetanud teiste seas Mihkel Veske ja Ado 
Reinvald. 1934. aastal elas leht üle boikoti 
Vabadussõjalaste Liidu poolt. 
 

  



Jüri mälumängu 9. voor, 11.05.2022 
Küsimused: OTK jne (Jevgeni Nurmla, Mati Räli, Timo Tarve, Rene Štrik) 

7. plokk 
 

31. Küsime organisatoorselt 1957 kuni 1995 eksisteerinud üle-euroopalist esimese klassi reisiveo 
raudteeliinide võrgustikku, mis on oma kolmesõnalise nime jäädvustanud ka 1970ndate 
(rock)muusika ajalukku. Oma katteala kõrghetkel, aastal 1974 kattis võrgustik 45 erinevat 
rongiliini Taanist ja Austriast Lõuna-Itaalia ja Lõuna-Hispaaniani, operaatoreiks olid iga riigi 
raudteevaldajad ja peatused olid üksnes suurlinnades. Viimastel aastatel on Euroopa Liidu 
transpordiametnikud mõtlemas samanimelise võrgustiku taastamisele, sinna võivad 
potentsiaalselt kuuluda ka tulevased Rail Balticu reisirongid. Küsime aga selle võrgustiku 
nime. 

 
32. Seda 2013 aastat tagasi toimunud lahingut peetakse Euroopa ajaloo üheks tähtsamaks. Selle 

tagajärjel sai tuntuks ladinakeelne ütlus: Quintili Vare, legiones redde! Lahingu episoodi on 
kujutatud näiteks ansambel Rammsteini Saksamaa problemaatilist ajalugu käsitlevas  
muusikavideos “Deutschland”. Küsitavast lahingust sai tugeva tõuke hilisem Saksa 
natsionalism. Mis lahing? 
 
 

33. Pildil olev mees võitis 1927. aastal esimese eestlasena 
rahvusvahelise tiitlivõistluste medali odaviskes, olles 
parim üleilmsetel üliõpilasmängudel. Eesti 
meistrivõistlustelt võitis samal alal neli medalit, neist 
ühe kuldse. Oli ka aktiivne jalgpallur ning osales 1936. 
aasta Berliini olümpiamängude raames toimunud 
rahvusvahelisel kehalise kasvatuse õpetajate 
kongressil. Kes on pildil? 

 
 

34. Pildil on viimaste aastate üks 
tuntumaid uurivaid ajakirjanikke 
(sündinud 1969), kelle töövõitude 
hulka saab lugeda näiteks erinevate 
kõmuliste mürgitamiste üksikasjade 
väljatoomise. 1990ndate lõpus elas 
küsitav mõnda aega ka Tallinnas. Enne 
uurivat ajakirjandust oli ta aktiivselt 
tegev raadiojaamade haldamises ning 
üks pseudonüüme on tal Moritz 
Rakuszizky. Kellest on jutt? 
 

 
 

35. Kuulete John Lennoni kirjutatud loo 1981. aasta reliisi ühe 1970 asutatud bändi esituses. Kes 
on esitaja?  
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36. Küsime Inglismaa kuningat, kes esimesena kandis 

Walesi printsi tiitlit? Filmis Braveheart on teda 
kujutatud otsustusvõimetu hädavaresena. See 
kuvand on ilmselt õigustatud, kuna tema 
valitsemise ajal suutsid šotlased omale välja 
võidelda iseseisvuse. Lõpuks kukutas ta võimult 
tema oma naine Prantsuse Isabelle.  

 
 
 

37. . Ma nägin sinist kassi/ aiavahel vahtis/ nägin 
higist neegrit/ Eesti passi tahtis/ Neeger astus 
tuppa/ ütles “Tere.”/ naine hülgas ära/ oma pere./ 
Nägin nutvaid mehi/ armu palumas/ naisi nägin/ seda talumas./ Eesti meeste hulgas/ nägin 
sootust./ Und et oleks näinud - / pole lootust. See luuletus on pärit kogumikust „Liblika jäljed 
lumel”, mis ilmus aastal 2010 ja sisaldab rohkem kui kahe kümnendi vältel sahtlisse kirjutatud 
tekste. Ühe arvustaja sõnul astub autor selle konkreetse luuletusega „doriskarevalikult veidi 
ilutsevalt rajalt veidi kõrvale” ja  ütleb, et tulemus on „huvitavam, juhanviidingulik ehk isegi.” 
Teised on selles jälle ksenofoobiat ja patriarhaalsust näinud. Kes on luuletuse autor? Eeloleva 
suve lõpus tähistab see Paldiskis sündinud, aasta enne luulekogu avaldamist Valgetähe IV klassi 
teenetemärgi pälvinud tuntud isik 62. sünnipäeva. 
 

38. Pildil olev mees on 1963. aastal sündinud 
Ameerika moelooja. Ta on omanimelise 
moebrändi peadisainer. Aastail 1997-2014 oli 
ta Louis Vuittoni moemaja loovjuht. Ta valiti 
2010. aastal ajakirja Time 100 mõjukaima 
inimese hulka. Kellest on see jutt? 
 

 
 

39. Selle Kesk-Kreekas asuva mäemassiivi 
edelanõlval asus muistne Apolloni pühamu 
Delfi. Sellel mäel maabus kreeklaste esiisa 
Deukalion koos oma naise Pyrrhaga pärast 
suurt veeuputust. Mäe nime kannab ka kuulus 
Pariisi kvartal. Mis mägi? 
 
 

40. Selle 1966. aastast pärit muusikapala kirjutas Lee Hazlewood ja selle laulsid järgneval aastal 
tuntuks just loo autor koos Nancy Sinatraga. Hilisematest esitajatest võib välja tuua duod Demis 
Roussos & Nancy Boyd; Bono & The Corrs ning Ville Valo & Natalia Avelon. See loetelu pole 
kaugeltki lõplik. Eestis on seda lugu kaverdanud näiteks Allan Sarri koos Anne Adamsiga. Millist 
populaarset laulu me küsime? 
–  
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41. Kaks negatiivse alatooniga vormel-1 rekordit on muuhulgas: enim poodiumikohti ühegi 
etapvõiduta ja enim GP-starte ilma ühegi poodiumikohata. Nende rekordite tänased omanikud 
on paljude sarnasustega: pärit samast riigist, samade initsiaalidega, olnud vastavalt F3000 ning 
selle järglase GP2 meistrid ning mõlema karjääri üheks takistuseks on olnud Kimi Räikkönen. 
Esimese karjääri bilanss: 183 starti, 13 poodiumit ja 1 parim stardikoht, teisel 181 starti ning 
samuti 1 parim stardikoht, pluss üks Le Mansi 24 tunni sõidu üldvõit. Kes on need kaks 
autosportlast? 

 
42. Näete pildil 2007 USA inseneri Tim 

Meeksi poolt loodud 
muusikainstrumenti, mis ühendab 
endas keel- ja klahvpilli. Eestis on 
nimetatud instrumendi maaletoojaks 
Valter Soosalu ja seda just 2020. 
aastatel. Mis instrumenti näete? 

 

 
 

43. „Olen tüdruk, keda on hakanud huvitama paleontoloogia. Eelajalooliste isendite uurimine 
tähendab mingil määral musti auke, kus võinuksid olla mu juured. Porgandipeenras tuhnides 
leian karvase ninasarviku lõualuu ning kirikaiast märke seal kunagi mäletsenud mammuti- ja 
ürgveisekarjast. Vanaisa eest pean varjama oktoobrilapse märki, koolis aga tohi iitsatadagi, 
mida kõike kodus loetakse ja räägitakse“ Nii kirjutas üheksa aasta eest ilmunud ja 
raamatupoodidest suure menuga ostetud meenutuste raamatus autor, kellelt muuhulgas 
ilmunud luulekogud „Emapuhkus“ ja „Janu on kõikidel üks“. Kes on see autor? 
 

44. See Kanada provints on ainuke 
kahekeelne (inglise ja prantsuse) ning 
üks neljast Kanada riigi loomisel 
eksisteerinud provintsidest. Oma nime 
on saanud ühe Saksamaa linna 
ingliskeelse nimetuse järgi. Üle 80 
protsendi territooriumist katab mets 
ning majanduses on suur mõju paljude 
eri tegevusaladega Irvingi kontsernil. 
Veidi üle 800 tuhande elaniku 
juhtimine toimub Frederictoni linnast, 
rahvaarvult suurim linn on Moncton. 
Mis provints (näete ka selle lippu)? 
 

 
 

45. 2021. aasta Oscarite galal jõudis ta ühele pulgale legendaarse Briti näitleja Peter O’Toole’iga: 
kaheksa Oscari nominatsiooni, aga ei ühtegi võitu. Esimest korda kandideeris ta Oscarile 1983. 
aastal filmiga „Garpi maailm“. Aastate jooksul on nominatsiooni vääriliseks peetud muuhulgas 
osatäitmisi sellistes filmides nagu „Saatuslik veetlus“, „Ohtlikud suhted“, „Albert Nobbs“. 
Kellest käib jutt? 
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46. Kes on kunstnik? Näete pildil tema autoportreed ja maali „Napoleon Jaffa katkuhaigete 
juures“. 

 

 
 
47. „Pane selga midagi poisilikku“, „Täna ära lilli kasta, kuivavad ära!“, „Kui täna on selge ilm, siis 

on kehva suvi“, „Tee kapsarulle. Retsept“. Sellised on soovitused Eesti rahvakalendris 15. juunil 
seisva päeva kohta, mida tuntakse ühe pühakust noormehe mälestuspäevana, kes 12-aastaselt 
õlikatlas ära keedeti. Küsitavat päeva on peetud aasta kõige pikemaks päevaks ehk 
pööripäevaks, kalendritriivi tõttu sattunud see ka jaanipäevale. Mis päev (sobivad kaks 
erinevat nimetust)? 
 

48. See kuulus vangla asub San Francisco lahe kaldal. Vangla avati 1852. aastal ja see on California 
osariigi vanim vangla. See on ainus meestevangla Californias, kus viiakse täide surmanuhtlusi. 
Kinnipeetute seas on olnud kantrilaulja Merle Haggard, näitleja Danny Trejo, mõrvar Charles 
Manson. Vanglast on tehtud filme ja laule, seal on kontsertidega esinenud näiteks Johnny Cash 
ja B.B. King. Mis vangla? 
 
 

49. See jalgrattur sai mulluste Tour de France’i 3. kohaga ja 
olümpiakullaga maanteel üleüldse esimeseks ratturiks, kes 
võitnud individuaalse grupisõidu olümpial ja jõudnud kõigil 
kolmel suurtuuril üldarvestuse poodiumile. 1993 sündinud 
mees tallab pedaale Ineose tiimis, suurtuuride seni suurim 
tähetund tuli 2019 Giro d’Italia võiduga. Kellest on jutt? 

 
 

 
 

50. Selle Birminghamist pärit tuntud rockbändi esimese laialimineku järel aastal 1986 moodustasid 
trummar Bev Bevan ja bassimees Kelly Groucutt koos mõnede kamraadidega uue ansambli, 
mis kandis nime … Part 2. Kuulete ühte nende stiilinäidet aastast 1994. Sajandivahetuse käigus 
müüsid asjaosalised aga bändi nime kasutusõiguse tagasi selle bändi endisele frontmanile, kes 
on sama, kõigile tuntud nime all 21. sajandil avaldanud ka mitu albumit ja teinud turneid, 1970-
80. aastate suure eduni raadiotes ja mujal siiski pole suudetud tõusta. Mis ansambli nimi sobib 
punktiirile? 
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Vastused: 
 

1. Edward Gierek (M) 
2. Vingerjas (T) 
3. Suusaalpinism (ingl. ski mountaineering, lühend skimo) (M) 
4. Invar (J) 
5. 1985 (M) 
6. Rheinmetall (M) 
7. Eiffeli torn (uus värvkate Pariisi olümpiamängudeks (R) 
8. Eesti metsapealinn (T) 
9. Speedy Gonzales (M) 
10. Olivia Rodrigo (M) 
11. Roskilde (M) 
12. Peeter Allik (J) 
13. John von Neumann (János Lajos N.) (M) 
14. Otto Tief, mainitud nimed olid tema valitsuse minister (T) 
15. Sipelghape e metaanhape (J) 
16. Saalomoni dünastia (J) 
17. Anders Tegnell, pikaajaline Rootsi peaepidemioloog (R) 
18. Valtra (Valmet annab 1 p) (M) 
19. Kasari jõgi (J) 
20. Daniel Passarella (Argentiina) (R) 
21. Tallinna ja Vilniuse teletornid (T) 
22. Stephanie Seymour (M) 
23. Ramen (raamen) (J) 
24. Siber (T) 
25. Barry Lyndon, Franz Schubert (R) 
26. Artemis (J) 
27. Emelie Schepp (J) 
28. Rehvimine (T) 
29. Soopihl (J) 
30. Sakala (T) 
31. Trans Europe Express (M) 
32. Teutoburgi lahing (või lahing Teutoburgi metsas) (R) 
33. Juhan Sütiste (T) 
34. Christo Grozev (M) 
35. Roxy Music (M) 
36. Edward II (R) 
37. Viire Valdma (T) 
38. Marc Jacobs (J) 
39. Parnassose mägi, kvartal Montparnasse (J) 
40. Summer Wine (R) 
41. Nick Heidfeld, Nico Hülkenberg (mõlemad Saksamaa) (M) 
42. Harpejji (M) 
43. Kristiina Ehin (T) 
44. New Brunswick (M) 
45. Glenn Close (J) 
46. Antoine-Jean Gros (J.L. Davidi üks tuntumaid õpilasi) (J) 
47. Viidipäev e püha Vituse päev (T) 
48. San Quentini vangla (J) 
49. Richard Carapaz (Ecuador) (M) 
50. Electric Light Orchestra (ELO) (M) 


