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1. Mullu läks nulli küsimus Unai Emeryst. Täna küsime teilt treenerit, keda tuntakse ka kui
Baby Mourinho. Saksa jalgpalli imelapse mängijakarjäär lõppes põlvevigastusega U19
vanuseklassis. Esimene treenerikoht oli Thomas Tucheli abilisena Augsburgis. Hoffenheimi
klubiga liitus ta 2012-13 hooajal, töötades abitreenerina ning noortemeeskondades. 20152016 hooaja alguses otsustati, et küsitavast saab hooaja järel klubi peatreener, ent veebruari
keskel vallandas väljalangemistsoonis olnud klubi aga senise ja nii saigi küsitavast 28aastasena Bundesliga ajaloo noorim peatreener. Seejärel võideti pooled järelejäänud
mängudest ning pääseti väljalangemisest, järgmine hooaeg lõpetati aga juba neljandana.
Kes?
2. Mullu läks nulli Korati kass Taimaalt. Täna küsime teilt ühte teist nunnut kiisut, kes oma
tihkelt pead ligi hoidvate kõrvadega ning suurte ümmarguste silmadega mängukaru
meenutab. Küsitava tõu puhul on teada ka tõu esiema, kellest kõik seda tõugu kassid
pärinevad - 1961. aastal leiti ühest farmist kass Susie, kelle kõrvad geenmutatsiooni tõttu
pea ligi hoidsid. Kui Susie sai pojad, olid kaks neist sama geenidefektiga. Üks neist
poegadest sattus kuidagi tõuaretajani ning viie aasta pärast oligi tõug registreeritud. 1971.
loobuti Euroopas tõuregistratsioonist, sest omapära peeti loomadele raskusi põhjustavaks,
ent Ameerikas tõuaretus jätkus. Kuidas on selle tõu päritolumaale viitav nimetus?
(vasakpoolne pilt)
3. Mullu läks nulli paeltikandi küsimus. Täna küsime teilt maailma ühte populaarseimat
heegelmotiivi. Sellega on võimalik valmistada väga erinevaid asju alates sussidest, lõpetades
patjade ja suurte voodikatetega. Selle motiivi muster omab kindlat süsteemi, mille järgi tööd
kasvatatakse. Kui süsteem on selge, saavad nobedad näpud motiivi ilma mustrit vaatamata
lõpmatuseni kasvatada. Kuidas seda motiivi kutsutakse? (keskmine pilt)
4. Mullu läks nulli küsimus kalast, millest tehakse Islandi rahvusrooga. Täna küsime teilt ühte
teist maitsvat kala, keda paar korda ka meie vetest püütud. Dicentrarchus labrax on hetkel
üks populaarsemaid restoranikalu. Kala liha on hõrk ja tervislik, sisaldab palju oomega-3,
valke ja antioksüdant seleeni. Kasvatuskalana võeti kala ränded kasutusse juba antiikajal,
suurema ulatuse sai kala kasvatamine möödunud sajandi lõpul, mil töötati välja meetodid
järelkasvu saamiseks kunstlikult. Milline kala? Aitab ka loomadele mõtlemine.

5. Mullu läks nulli Saksa renessansi suurmeister Hans Baldung
Gruen. Seekord küsime ca 1470 – 1528 elanud kunstnikku,
keda kuni 20.saj eriti ei hinnatud, siis avastasid ta Saksa
ekspressionistid. Tema looming on laetud eksalteeritud
emotsionaalsuse ja religioosse müstitsismiga. Ta ei huvitunud
renassanslikest ”moodsatest” ideedest, looming on teatud
mõttes anakronistlik, samas erakordselt värvitundlik. Töötas
põhiliselt Mainzis, suri katku, kuulsaim teos Isenheimi altar,
mis praegu asub Colmaris. Mis nime all on ta tuntud? Tema
kodanikunimi olla olnud Neithart või Gothart, kunstnikunimi
tuletab meelde üht kuulsat lahingut.

Linte paariskilb 2018

21.04.2018

6. See levinud autoimmuunne haigus algab tavaliselt ühe või mitme väikese, ümmarguse ja
sileda laiguga peanahal, süvenedes võib aga lõppeda kõikide juuste väljalangemisega või
koguni kogu keha karvade väljalangemisega. Tihti juba lapseeas alguse saav haigus esineb
nii meestel kui naistel, hinnanguliselt peaaegu 150 miljonil inimesel maailmas. Miks tekib
selline seisund, mis võib viia kõigi juuste kaotuseni ja ka küünte muutusteni, on siiani veel
mõistatus. Juuste laiguline väljalangemine on tavaliselt pöörduv, kuid võib ka korduda.
Milline haigus/seisund?
7. Antiikajal oli see hami päritolu berberi hõimudega asustatud rannikuala Põhja-Aafrikas
(praegu Alžeeria ja osa Tuneesiast) osa Kartaago impeeriumist, kuni Masinissa
eestvedamisel kuulutati end 206BC Kartaago võimu alt vabaks ning asuti Rooma riigi
liitlaseks Puunia sõdades. Peale Kartaago langemist II Puunia sõjas tunnustas neid ka
Rooma riik. Pealinnaks sai Cirta (nüüdne Constantine). Algas kiire õitseng ja riigi kasv, mis
õppes Masinissa surmaga 148BC. 111-104 sõditi Rooma vasstu, kuid saadi lüüa. 46BC
muutis Caesar küsitava piirkonna Roomale kuuluvaks Africa Nova provintsiks. Piirkond oli
Rooma riigi arenenuima majandusega osi, kuni 429 rüüstati vandaalide poolt. 533 läks
Bütsantsi, 699 araablaste valdusesse. Milline riik?
8. Vasakul on kuulsa 20. saj briti kunstniku (1909 –
1992) autoportree. Paremal kuulsa inglise filosoofi ja
riigimehe (1561 -1626) portree. Kes on piltidel?
NB! Mõlema puhul küsime nii ees- kui perenime.
9. Mis nime kannab filosoofi krookkrae? Säärane oli
pop 16. saj ja 17. saj algul. Selle järgi on nime
saanud suurlinna tuntud tänav (ja väljak) – kuulsaim
kraemüüja tegutses omal ajal just sellel tänaval.
10. Esimene mäng sellest fantaasia-rollimängude sarjast ilmus 1987. aastal - lugu algab, kui
ilmub välja 4 noorukit, keda hüütakse light warrior'ideks. Igaühel on kaasas kera ühe
elemendiga nende maailmast. Koos alistavad nad kurjuse ja päästavad maailma. Ametlikke
mänge on sellest sarjast tänaseks ilmunud 15 (viimati 2016), kokku on neid müüdud enam
kui 135 miljonit eksemplari. Lisaks on ilmunud veel suur hulk laiendusi, spin-offe ning
remake', samuti on mängu ainetel loodud mitmeid joonissarju, samuti kaks täispikka filmi.
Oma osa mängu edus on kindlasti ka Nobou Uematsu loodud muusikal. Milline
mänguseeria?
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11. Puuetega inimeste tuntuim spordiorganisatsioon on RV Paraolümpiakomitee, olemas teisigi
invaspordiorganisatsioone, Eestis nt Invaspordi Liit. Mis spordiala rahvusvaheline liit on
aga INWA? Pole otseselt invaala, kuigi teatud puudega inimesedki võivad harrastada.
Asutati 2000 Helsinkis, seal praegu ka peakorter. Liikmesriike üle 20, sh Eesti ja
naaberriigid Soome, Rootsi, Läti, Venemaa, koostööd tehakse enam kui 40 riigiga.
12. Kümmekond aastat tagasi oli küsitav Saksa poliitik pea
igapäevane külaline meie suuremates päevalehtedes. Eestiga
seob 1998-1999 ka Saksamaa välisministri ametit pidanud
küsitavat tema 1999-2004 kestnud tegevus Euroopa Liidu
laienemisvolinikuna, mille käigus külastas ta korduvalt Eestit
ja oli üks Eesti Euroopa Liiduga ühinemiseks valmisolekut
käsitlevate eduaruannete koostajaid. Selle panuse eest on teda
tunnustatud Maarjamaa Risti I järgu ordeniga. Hiljem on
töötanud Euroopa Komisjoni ettevõtlus- ja tööstusvolinikuna
ning komisjoni asepresidendina, ent küsitava poliitkarjäär sai
ootamatu lõpu, kui ilmusid fotod küsitavast oma
kontorijuhatajaga Leedus alastirannal käsikäes jalutamas. Kes?
13. Kui meie vaidleme siin Eesti-Soome tunneli üle, siis hiinlastel on veelgi ambitsioonikamad
plaanid. Küsime, millise väina alla planeeritakse 123 kilomeetrit pikka tunnelit. Väinaga
sama nime kannab ka Kollase mere kõige sisemine laht, mida väin Kollase merega ühendab.
Et umbes 78000 km² suuruse lahe ääres asub viis sadamat, mille aastane läbilaskvus ületab
100 miljonit tonni, on laht üks tihedama laevaliiklusega veekogusid maailmas. See
omakorda põhjustab ka suuri probleeme keskkonnareostusega - lahte paisatakse igal aastal
ligi 2,8 miljardit tonni reovett ja 700 000 tonni tahkeid jäätmeid, mis moodustab peaaegu
poole riigi kõikide avavete kogureostusest. Kuidas on lahe ja väina ühine nimi?
14. See erkoranži värvi kala (Hypsypops rubicundus) on California
rahvuskala. Elutseb Vaikses ookeanis Calfornia rannikul,
Monterrey ja California lahes, võib kasvada 38 cm pikkuseks.
Millise ajaloolise isiku järgi, keda seostatakse punase
värviga, on see kala nime saanud?

15. Küsime Jaapani kirjanikku, keda Kenzaburo Oe tõi Nobeli preemia tänukõnes välja kui üht
teerajajat tema preemiale. Küsitav (1924-1991) sürrealist ja ulmekirjanik avaldas oma
esimesed luuletused 1947. aastal, rahvusvaheliset tuntuks sai ta 1962. aastal ilmunud
romaaniga "Luitenaine" (eesti keeles 1968). Eesti keeles on temalt ilmunud veel "Neljas
jääaeg" (1966), mida peetakse jaapani ulme esimeseks kaasaegseks teoseks ja "Härra S.
Karma kuritöö" (1984). Stiili poolest Jaapani Kafkaks peetud kirjanikku mainiti tihti ka
võimalikke nobelistide loeteludes, ent küsitava ootamatu surm südamerikke tõttu tõmbas
neile lootustele kriipsu peale. Kes?
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16. Sõjapidamine on suuresti logistiliste probleemide lahendamine – on avaldatud arvamust, et
sõjalise operatsiooni edukus sõltub 88% logistikast. Sageli aga juhtub, et pärast edukat sõjalist operatsiooni tuleb võitjatel lahendada uus logistiline probleem. Nii juhtus ka kevadel
1944: liitlasväed vabastasid/vallutasid Napoli 1. märtsil, kuid pidid 18.-24. märtsil korraldama kümnete tuhandete linnaelanike ja lähialade asukate evakuatsiooni. Mis põhjusel?
Sündmus, mis seda tingis pole sealkandis sugugi haruldane, seda on juhtunud kümneid kordi
teadaoleva ajaloo jooksul, 1944 toimunu on jäänud aga seni viimaseks. NB! Ootame võimalikult täpset vastust.
17. 07. augusti 1974 hommikul avanes New Yorgi elanikele
hirmuäratav vaatepilt. Veel lõplikult valmimata kaksiktornide
vahel jalutas enam kui 400 m kõrgusel inimene! Oma 45
minutilise hommikuse jalutuskäigu ajal kõndis ta kaheksa
korda edasi-tagasi, vahel tantsis ning korraks heitis ka trossile
pikali, ning seda kõike ilma igasuguse julgestuseta.
Jalutuskäigust on tehtud mitmeid filme - tuntuim neist 2008.
aastal Oscari pälvinud dokumentaal “Man on the Wire”,
hiliseim aga 2015. aastal linastunud “The Wire”. Kes on see
varemgi sarnaseid jalutuskäike teinud tsirkuseartist?
Huupi pakkumisel valige jalgpalli MM-i finaalis värava löönud
mängijate vahel.
18. See on defineeritud kui spiraalikujuline, pikk ja kitsas
traatpool. Kui sellesse pooli juhitakse elektrivool, siis tekib
selle ümber magnetväli, mis selle keskosas, piki selle telge on
kõikjal ühetaoline (homogeenne). Mida tihedamalt on keerud
mähitud, seda ühtlasem väli on. Küsitavad objektid on tähtsad,
kuna nende abil saab luua kontrollitud magnetvälja. Tehnikas
kasutatakse neid näiteks mitmesuguste muunduritena, mis
muudavad elektrienergia lineaarseks liikumiseks, lisaks
releedes, klappides, automaatikaseadmetes jne. Millest käib
jutt? Küsitavale terminile pani aluse Prantsuse füüsik AndreMarie Ampere, tõlkida võib seda näiteks kui “torujat vormi”.
19. Küsitava sõja ajendiks oli Euroopa suurjõudude vaheline võitlus ülevõimu pärast Euroopas
ning meretagustes kolooniates. XVIII saj. keskel toimunud sõda peeti Euroopas, PõhjaAmeerikas, Indias ja Lääne-Aafrikas, selles osalesid praktiliselt kõik Euroopa olulisemad
riigid. Et ükski Euroopa suurvõimudest polnud vaekausi enda pole kallutamiseks piisavalt
tugev, sõlmiti omavahel liitusid. Selle tulemusena muutus jõudude tasakaal pidevalt. Sõda
algas Preisimaa kuningriigi kallaletungiga Saksimaa kuurvürstiriigile, samal aastal ründasid
prantslased Vahemerel Suurbritannia vägesid. Lõppes sõda aga ilma suuremate muutusteta
Pariisi ning Hubertusburgi rahulepingutega, sest osapooltel lõppesid raha ja relvad. Milline
sõda?
20. Kuuldavat bändi on viimase paari kuu jooksul saatnud nii tunnustus kui ka mõningane
ebaedu. Milline bänd? Kui teate vaid lauljat, teenite ühe punkti.
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21. Kui arvestada poksijate kehakaalu ja nende võistlusklasse, siis peetakse just teda selles
arvestuses maailma kõige karmima löögiga meheks. Amatöörina võitis küsitav Kasahstani
esindades 2003. aastal maailmameistritiitli, 2004. aasta olümpial jäi hõbedale ning järgmisel
aastal sõlmis ta oma esimese profilepingu. Keskkaalu WBA, WBC, IBF-i ja IBO
maailmameister oli enne mullu septembris toimunud matši WBO meistri Saul "Canelo"
Alvareziga oli võitnud kõik oma 37 profimatši, neist 33 korral oli ta suutnud oma vastase
nokauteerida. Oodatud poksimatš lõppes aga viigiga, ja nii jäi tiitlite ühendamine tulevikku
ootama. Kes?
22. Umbes 15 aastat tagasi hakkasid Venemaa arstid narkomaanidel märkama imelikke haavu nahk oli muutunud rohekaks ja soomusjalt kestendavaks. Tegemist oli uue sünteetilise
narkootikumiga, mida valmistatakse kodeiini töötlemisel bensiini, lahusti, soolhappe ja
punase fosforiga. Aine valmiskeetmine võtab aega vaid ühe tunni, joove olevat sarnane
opiaadi joobele, kestab keskmiselt tund-poolteist. Aine tarbimine põhjustab mitmeid tõsiseid
tervisekahjustusi nagu veremürgistus, südamearteri rebend, mõningal juhul meningiiti või
lihtsalt mädanikku, pikaajalisel tarbimisel on gangreen ja amputeerimise vajadus üsna
tavaline. Milline mõnuaine? Sobivad nii keemiline nimetus kui ka elusloodusest pärinev
tänavanimi.
23. ERR on meil hästi tuntud lühend. II ilmasõja ajal (1940-45) tegutses aga kurikuulus
organisatsioon ERR. Mida see lühend tähendas (kelle järgi nime sai) ja millega see
organisatsioon tegeles?
24. Küsitav (1918-2002) on kogu maailmas tuntud kui suhtlemisoskuste ja
konfliktilahendusmeetodite õpetamise algataja. Psühholoogina märkas ta, et pered ei vaja
sageli mitte psühhoteraapiat, vaid teadmisi suhtlemisest. See oligi algtõuge tema meetodi
sünniks, mis tugines uskumusele, et jõu ja võimu kasutamine kahjustab suhteid.
Alternatiivina pakkus ta oskusi, mis hõlmavad aktiivset kuulamist, selget eneseväljendust ja
konfliktilahendust võitja-võitja meetodil. Esimest korda rakendas ta oma mudelit 1950.
aastatel, järgmise kümnendi alguses arendas ta välja Perekooli kursuse. Kuna väljatöötatud
mudel oli universaalne, sündisid koolitusmoodulid ka spetsiaalselt õpetajatele, juhtidele ja
noortele. 1997-1999 ka Nobeli rahupreemia nominendiks esitatud isik on on paljude
publikatsioonide ja üheksa raamatu autor. Eesti keeles on ilmunud raamatud "Tark
lapsevanem", "Millist last tahate Teie", „Tõhus juht” ja „Õpetajate kool”. Kes?
25. Näete ainsat fotot, mis on tehtud sellest sebrade
alamliigist, keda pikka aega peeti eraldi liigiks.
Hobuselaadse looma peal ja kaelal olid triibud nagu
sebral, taguots oli aga pruun. Metsikult Lõuna-Aafrikas
elanud rohusööjaid kütiti liha ja nahkade pärast ning
selleks, et kodustatud loomadele rohkem toitu jaguks,
kuni nad välja surid. Viimane metsik isend lasti maha
1870-ndatel, fotol olev emane isend Londoni loomaaias
suri 1883. aastal. Alles 1984. aastal õnnestus DNA alusel
tuvastada, et tegemist on sebra alamliigiga, seejärel on
alustatud projektiga alamliigi tagasiaretamiseks. Milline
alamliik?
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26. Ülikooliajal ka USA-s raamatumüüjana tegelenud küsitav oli 2000. aastal tudengiprojektina
alustanud Mobi üks kaasasutajaid. 2007. aastal loodi tema eestvedamisel Mobi spin-offina
mobiilmaksete platvorm, mis tänaseks tegutseb juba ligi 100 riigis. On äriinglina olnud
osaline mitme eduka start-upi (Taxify, Pipedrive, 1oT, ...) sünni juures, samuti kuulunud
Taavi Rõivase majandusvaldkondade ekspertgruppi . On jätnud jälje ka Eesti filmiajalukku 2016. valmis road-movie sugemetega komöödia "Ameerika suvi" (jutustab tudengitest
raamatumüüjatest!), kus küsitav on režissöör ning stsenarist, on esimene täispikk USA-s
üles võetud mängufilm. Kes?
27. Need on pärit 15. sajandi Prantsusmaalt. Seal peegeldasid need toona ühiskonna hierarhiat
kõrgematest klassidest madalamateni ja kujutasid aadliku piigiteravikku, kiriku
armastusesümbolit, põllumehe atra mullas ning kodanlase ja sõduri odaotsa. Tänapäeval
nende asjade peale ehk nii lausa ei mõelda, kuid kasutusel on küll ning suure tõenäosusega
oleme kõik nendega kokku puutunud. Millest on jutt?
28. See perekonda Cetraria kuuluv, rahva seas ka
põdrasamblana tuntud samblik on hinnatud ravimtaim.
Droog sisaldab toimeainena lihheniini (nimetatakse ka
samblikutärkliseks). Aitab hästi köha ja bronhiidi ning
vaevuste puhul kopsudes. Ka tuberkuloosihaigetele on
toonud leevendust ning on edukalt kasutatud ka
sooletegevuse häirete, söögitoru alumise sulgurlihase
lõtvuse ning isutuse korral. Mis nime kannab see meie
üks levinumaid samblikke? Perekonnanimi on
„ornitoloogiline“, liiginimi osutab ühele saarele.
29. Krahvinna Constance Markiewicz oli esimene naine, kes valiti
Briti parlamendi alamkoja liikmeks. Parlamendi töös ta küll ei
osalenud, kuid taas tegi ta ajalugu 1919-1922, kui oli ühel
ametipostil teises riigis. Mis ametit ta esimese naisena
maailmas ja mis riigis pidas?

30. See on Venemaale kuuluv saar Soome lahe idaosas. Saarest ida-kagus asub Neeva laht.
Saarel, mille pindala on 15,84 km², elas 1920. aastani soomlasi, neil oli ka oma luteri
kogukond. Mandriga on saar alates käesolevasst sajandist ühendatud kahe Peterburi
üleujutuste eest kaitsva tammiga. 1704. aastal rajati saarele Venemaa esimene sõjasadam,
seetõttu oli saarel asuv Kroonlinn kuni 1996. aastani piiratud ligipääsuga ning näiteks
välismaalastele täiesti suletud. Saar on nime andnud ka alates 2010. aastast arendatud Javal
põhinevale programmeerimiskeelele, mille populaarsus on tõusuteel. Milline saar?
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31. 1924 asutas kirurg Saxon Barton Liverpoolis Valge Metskuldi Vennaskonna, mis pühendus
ühe ajaloolise persooni mälestuse jäädvustamisele ja tema hea nime taastamisele. Pärast II
ilmasõda (1959) nimetatigi vennaskond ümber selle ajaloolise persooni nimeliseks seltsiks.
Teatud mõttes kõrghetk saabus seltsi jaoks septembris 2012 Leicesteris – samas oli see seltsi
liikmeile siiski mõneti ka pettumus. Kelle nime kannab kunagine Valge Metskuldi
Vennaskond?
32. Küsitav Hiina maadeavastaja oli Pärsia päritolu. 1405-1433 korraldas Mingi valitsus
küsitava juhtmisel seitse suurt merereisi, et nendega kehtestada Hiina kontrolli kaubanduse
üle ning avaldada muljet India ookeani ranniku rahvastele. Retkede laevastikku võis kuuluda
üle 200 aluse, inimesi oli rohkem kui 27 000. Külastati Araabiat, Bruneid, Ida-Aafrikat,
Indiat, Malai saarestikku ja Taid, tegeldes tee peal kaubandusega. Kinkidena jagas ta kulda,
hõbedat, portselani ja siidi; vastukaubaks tõi ta Hiinasse sellist eksootikat nagu jaanalinnud,
sebrad, kaamelid, elevandiluu ja kaelkirjakud. Levivad ka versioonid, et 1421. aastal jõudis
ta 70 aastat enne Kolumbust Ameerikasse. Küsitav suri oma viimasel reisil ning maeti merre
Malabari rannikul. Kes?
33. Eesti jäi Pyeongchangi taliolümpial teatavasti medalita. Iluuisutamise võistkonnavõistluses
jõudis sõltumatute sportlaste võistkonnas hõbemedalile aga Tallinnas sündinud ja üles
kasvanud sportlane, kes veel 2014. aastani esindas Eestit, ent otsustas seejärel võtta
Venemaa kodakondsuse. Kes? Eestit esindades jõudis Anna Levandi kasvandik 2014. aastal
EM-il koos Aleksandr Zabojeviga 10. kohale, ent probleemid partneri valikul sundisid
kodakondsust muutma. Valik on end õigustanud, lisaks olümpiahõbedale ehib küsitava
auhinnakappi ka näiteks tänavune EM-pronks.
34. Pildil on noor näitlejanna Riley Keough. Tema näitlejatöödest
enim tuntud on koostööd Steven Soderberghiga, näiteks peaosa
seriaali Girlfriend Experience esimesel hooajal. Et suured
rollid on (veel?) tegemata, räägib kõmumeedia rohkem tema
perekonnaelust. Küsitava ema abikaasade seast leiame
esimese suurusjärgu tähti nii kino- kui ka muusikamaailmast,
ent meedia jaoks on ta ikkagi oma emapoolse vanaisa
lapselaps. Kes oli Riley vanaisa?

35. Ühel esmaspäeva hommikul 50 aastat tagasi uut mängu
testides tegi Reyn Guyer koos kaaslastega üllatava avastuse kiviajamängu vahtkummist kive oli hoopis lõbusam üksteisele
loopida kui kasutada eesmärgipäraselt. Peagi nad taipasid, et
nad on leiutanud toas mängimiseks sobiva palli materjali.
Patendi ostis ära Parker Brothers ning järgmisel aastal jõudsid
esimesed pallid ka juba turule. 1980-ndate lõpul jõudsid turule
ka firma tuntuimad tooted - pehmeid vahtkummist nooli
tulistavad püssid. Toode on osutunud üliedukaks - tootevalikus
olevad enam kui 130 püssi moodustavad märgi üle ostnud
Hasbro 5 miljardi dollari suurusest aastakäibest peaagu
kolmandiku. Milline kaubamärk?
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36. Küsitav (1598 – 1666) oli üks silmapaistvamaid 17. saj
prantsuse arhitekte, kes ehitas mitmeid losse (pildil Chateau de
Maisons), kirikuid ja muud. Tema järgi on nime saanud üks
arhitektuurilis-ehituslik termin, mis kasutusel paljudes keeltes,
sh eesti keeles. See on tarindusvõte, mis hilisemal ajal palju
kasutust leidnud ning seda mitte ainult ja mitte niipalju losside
kui nt üürimajade puhul. Tõele au andes polnud tema esimene,
kes seda kasutas – juba 1550 paiku tegi seda Pierre Lescot
Versailles´ lossis. Kes oli see arhitekt või milline
arhitektuuritermin on tema järgi nime saanud?
37. Küsime teilt ahviperekonda, kelle esindajaid leiab peamiselt
India subkontinedilt. Pikka aega peeti neid kõiki ühe liigi
esindajateks, ent alates 2001. aastast eristatakse seitset liiki.
Küsitavate ahvide karvkate on peamiselt hõbedane, ent nägu,
kõrvad ning sõrmed ja varbad mustad. Keha on suhteliselt pikk
(kuni 80cm), saba veelgi pikem. Pool oma elust veedavad nad
puude otsas, pool maapinnal, kus nad liiguvad neljal jalal.
Enamasti elavad madalamatel kuni keskmistel kõrgustel, ent
neid leiab ka Nepaalist kui Kashmirist, enam kui 4000 m
kõrguselt. Toituvad peamiselt taimsest toidust (lehed,
metskirsid, ...). Et metsaraie ja põllumajandus ohustavad nende
elupaiku, on paljud loomad asunud elama linnadesse. Milline
perekond (Semnopithecus)?
38. Pildil on fragment Poola rahvuslikust aardest - Jan Matejko
maalist Grunwaldi lahing (1878). Hiiglaslikul (426x987)
tihedalt täis maalitud taiesel on kujutatud kümneid figuure, sh
mitmeid ajaloolisi tegelasi. Siinsel fragmendil kujutatud mees
tekitas pahandust 1968, kui tema pärast lükkus edasi Matejko
suurejoonelise albumi avaldamine NLiidus. Kes on see
tegelane, kes on surnuks raiumas Heinrich von
Schwelborni?

39. Mis spordialal tulid Pyeongchangis olümpiakullale 22-aastane Dzinara Alimbekava
ning 25-aastane Peppe Femling? Ei saa öelda, et tegu oli oodatud tulemusega, sest
meesterahva parim individuaalne koht mõnel tänavuse MK-sarja osavõistlusel oli 61. ning
naisterahval 33. 2p saamiseks piisab vaid spordiala nimetamisest.
40. 1950-ndatel jagunesid ooperiarmastajad kahte leeri. Ühed kummardasid ebatavaliselt
ekspressiivset Maria Callast, teised jumaldasid tema klassikaliselt kauni häälega rivaali.
Suhted diivade vahel polnud ka just kõige soojemad, Maria Callas olevat koguni öeldnud,
tema võrdlemine küsitavaga polevat šampuse võrdlemine konjakiga, vaid Coca-Colaga.
Kellest käib jutt? La Scala lavale jõudis küsitav 1946. aastal, läbimurdeks absoluutsesse
tippu sai Aida roll 1950. 1950-ndate keskel jätkus tema karjäär peamiselt USA-s, kuni ta
1973. aastal lavadelt loobus. Kuuldav lugu on pühendatud Kaarlile :)
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41. Küsitav autotootja alustas tööd 1951. aastal, tegevus lõpetati
2011. aastal. Esimeseks sõidukiks oli Pobeda baasil loodud
Warszawa, sellele järgnes kahetaktine Syrena. 1965. aastal
allkirjastati leping Fiatiga mõningate mudelite tootmiseks,
mida turustati Polski Fiati nime all. 1978. aastal tutvustati uut
sõidukit - pildilgi nähtavat Polonezi. Seda sõidukit toodeti kuni
2002. aastani, erinevates variatsioonides kokku üle miljoni.
Raudse Eesriide langemise järel hakati seal esmalt tootma
mootoreid Opelile, ent 1995. sai tehase omanikuks Daewoo.
Peale Daewoo pankrotti järgnes koostöö AvtoZAZ-iga, 2011.
aastal tuli aga tehas sulgeda ning hooned lõhuti maha. Milline
autotootja? Piisab kolmetähelisest lühendist.
42. Ta on 1995. aastast Eesti meistrivõistluste pronksiomanik Väike-Rootsi teatejooksus ning
noorte esivõistluste medalisaaja 300 m tõkkejooksus, kuid tuntud teistel põhjustel. Ta
lõpetas 2003 Tartu Ülikooli nii matemaatika kui ka filosoofia erialal (loogiline valik, sest
tema ema on matemaatik ja isa filosoof!) ning ründas jätkuvalt üha uusi barjääre. 30aastaselt oli ta Tallinna ülikooli õppejõud ning paistis silma president Ilvese survestajana –
tasuks 2010. aastal missiooniinimese tunnustus. Bologna ülikooli doktorantuurist naasis
tarkusega, et see, mida itaallastelt võiks õppida, on oskus jalgpalli mängida. Võimetele
rakenduse leidmine on viinud teda vaatlustele ja missioonidele nt Libeeriasse,
Indoneesiasse, Bangladeshi, Kõrgõzstani, Jeemenisse, Sierra Leonesse, Afganistani… jne.
Kes on see hakkaja multitalent?
43. Küsime teilt keemilist elementi järjenumbriga 71. Tegemist on hõbevalge kõva ja suure
tihedusega haruldase muldmetalliga, millel on kaks isotoopi - isotoop massiarvuga 175 on
stabiilne, isotoop massiarvuga 176 aga radioaktiivne, poolestusajaga 38 miljardit aastat.
Lantanoidide rühma viimase elemendi avastasid teineteisest sõltumatult 1907. aastal
Georges Urbain Prantsusmaal ja Charles James USAs, elemendi nimena võeti kasutusele
esimese poolt pakutu. Looduses leidub peamiselt mineraal monatsiidis koos teiste haruldaste
muld-metallidega, ent puhtal kujul metalli saada on äärmiselt raske. Seetõttu on tegemist ka
kalleima elemendiga, mis tegelikult turul müügis - sada grammi küsitavat elementi võib
maksta enam kui 10000 dollarit. Milline element?
44. Kõrgklassi kuuluva kaelast saadik halvatud miljonäri Philippe’i (Francois Cluzet) maailm
pööratakse täielikult pea peale, kui ta saab endale hooldajaks noore ja elujaatava
mustanahalise moslemi Drissi (Omar Sy), kes on äsja vanglast vabanenud. Kui Philippe
esindab konservatiivset eluhoiakut, kuhu kuuluvad viisakus, vaoshoitud tunded ja raha, siis
Driss toob mehe ellu impulsiivsuse ning nakatava elurõõmu. Kuigi mehed on teineteisele
täielikud vastandid, saab nende koostööst alguse sõprus, mis ei muuda mitte ainult Philippe’i
arusaamu lihtsurelike elust, vaid ka Drissi senist mõtteviisi rikaste maailmast. Selline on
lühidalt kokku võetuna 2011. aastal esilinastunud Olivier Nakache ja Eric Toledano film,
millest sai kõigi aegade edukaim mitteingliskeelne film maailmas. Milline film?
45. Kuuldav/nähtav paugutulestik on Hispaania-pärane ilutulestikuliik, mida korraldatakse
päevasel ajal ning mis põhineb erineva helitugevusega pauguefektidel ja seetõttu tajub
vaataja-kuulaja seda kogu kehaga. See ehitatakse üles kindla rütmistruktuuriga, alustades
aeglase tempo ja nõrkade paukudega, lõpetades ülitiheda ja suure võimsusega
paugupommidega. Just finaali võimsus kutsub tihti publikus esile ekstaatilise seisundi.
Kuidas on selle nimi?

Linte paariskilb 2018

21.04.2018

46. See riietusese on olemas olnud justkui koguaeg ning kõik naised on seda oma elu jooksul
vähemalt lapsepõlves kandnud. Eriti leidlikud nende valmistamisel olid nõuka aja naised.
Ometi tõusis pärast 2014. aastal pärast Tanja Mihhailova eurolaulu „Amazing“ video
ilmumist päevakorda tüli, kus moedisainer Marili Rooba süüdistas, et tema väljamõeldud
froufrou nimelise rõivaeseme on oma tootmisse labaselt üle võtnud teine moedisainer Maria
Tammeorg, kes tegutseb kaubamärgi Mammu Couture all. Mis oli see riietusese, mis
noored naised tülli ajas?
47. Kariibi Mere Piraatide filmisaagas on paljude rännakute sihtmärgiks üks tegelikultki Kariibi
meres eksisteeriv saar. Hetkel Haiitile kuuluva Hispaniolast loodes asuva saare avastas
Kolumbus 1492. aastal ning nimetas selle looma järgi, keda udusse mattunud saar talle
meenutas. Saare esmaasukad olid Hispaania kolonistid, kes alates 1625. aastast hakkasid
saare pärast kemplema inglaste ja prantslastega. Riikide omavaheline madistamine andis aga
võimaluse piraatidele ning alates 1630. aastast oli tegelik võim saarel piraatidel ning saarest
sai Kariibi mere piraatluse keskus. 1684 sõlmisid Prantsusmaa ja Hispaania omavahel rahu,
13 aastat hiljem andis Prantsusmaa saare Hispaaniale ning see lõpetaski piraatide ajastu
saarel. Milline saar?
48. Kui tsiteerida kolm aastat tagasi tööle hakanud portaali ennast, siis on ta "mõeldud arutluste
üllitamiseks ühiskonna, kultuuri ja ajaloo teemadel päevapoliitilisest vaatenurgast. Tegemist
on n.ö. slow culture tüüpi lehega, mis ei soovi silma paista arvamusartiklite lisamise kiiruse,
vaid sisukuse poolest. Siin avaldatavad lood ei kaota oma aktuaalsust." Portaali rajamise
põhjuseks oli rahumeelse rahvuslikult meelestatud arutlus- ja analüüsiruumi puudus eesti
meediamaastikul. Avamishetkel olid portaalis Indrek Hargla, Katrin Lauri, Ülo Mattheuse,
Maarja Vaino, Jaak Valge ja Veiko Vihuri artiklid, lisandunud autorite seast leiame ka
näiteks Paavo Kivise või Tiit Kärneri. Kuidas on selle mõtteportaali H. Runneli
loomingust inspireeritud nimi?
49. Küsitavat (sünd. 1941) on nimetatud suurimaks praegu elavaks ja inglise keeles kirjutavaks
romaanikirjanikuks. Ta on avaldanud 20 romaani, eesti keeles on neist ilmunud
"Perekonnalõuna "Koduigatsuse" restoranis”, "Hapu tüdruk" ning "Aastate redel", tema
tuntumad raamatud on "The Accidental Tourist" (1985), millest on tehtud menukas film,
"Saint Maybe" (1991), mis on andnud ainet samanimelise telefilmile ning Pulitzeri auhinna
saanud "Breathing Lessons" (1988). Läbivaks teemaks tema teostes on Ameerika perekond
ja abielu, mida läbi välja arendatud karakterite arukat ja avatud keelt kasutades avab. Kes?
50. Paar pildil on esimene kord NBA ajaloos, kus isa on
poja treeneriks. Amatöörina jõudis isa osaleda ka 1982.
aasta MM-il, kus just tema eksis finaalis viimasel viskel.
NBA-s mängis ta aastatel 1983-1996. Treeneritööd
alustas ta 1999 Orlandos, ning kohe esimesel hooajal
pälvis ta aasta treeneri auhinna. 2004-2013 treenis ta
Bostoni meeskonda, millega korra jõuti ka tiitlivõiduni.
Järgnes liitumine LA Clippersiga, ning ehkki kõigil
hooaegadel teeniti põhihooajal enam kui 50 võitu, pole
play-offides teisest ringist kaugemale jõutud. Poeg liitus
NBA-ga 2012. aastal (New Orleans), kust ta siis 2015.
aastal isa juurde kaubeldi. Kuidas on nende ühine
perekonnanimi?
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51. Vanem vend Jaan (Johan, 1870-1941) oli advokaat, esimene eestlasest Pärnu linnapea.
Noorem vend Hans (1873-1944) oli meedik, kindralmajor, Eesti Punase Risti rajaja ja 1.
president. Mis on vendade ühine perekonnanimi? Taasiseseisvumise oli paljudel huulil
nende (perekonna)nimekaim.
52. Ehkki sarnaseid instrumente tehti ka varem, peetakse
küsitavat pilli Horneri leiutiseks, kes seda 1950-ndatel
tootma hakkas. Tõsiseltvõetava muusikalise
instrumendina kasutas pilli esimesena Steve Reich
(1966), kirjutades sellele ka teose. Tänapäeval
kasutatakse seda juba väga paljudes žanrides. Mis nime
kannab instrument? Sama nime kannab ka Jaak
Jõekallase juhitav saade Klassikaraadio programmis.

53. Selle ehitusmaterjali patenteeris austerlane Ludwig Hatschek 1900, praegugi kasutatava
nime pani talle 1903. Materjal saavutas kiiresti populaarsuse, kuid sattus pärast II
maailmasõda põlu alla, 1970tel tema tootmine mitmel pool lõpetati. Praegu on ta taas üpris
laialdaselt kasutusel, sest üks algne koostisaine on asendatud. Mis „igavikulise“ nimega
materjal see on?
54. Seda 144 m kõrgust Jean Nouveli projektitud hoonet
(2005) nähes (eriti õhtuti mitmevärviliselt küütlevana)
on küsimuse esitaja huulile tahtmatult tulnud hüüatus
Allahu akbar! Islamiga pole sel mingit pistmist, küll aga
hoone peremeestega. Mis firma peakorter seal asub? 1
p õige linna eest.

55. Küsitav ürdikaste on pärit Argentiinast ning on populaarne kogu Ladina-Ameerikas. Pestoga
sarnaneva kastme levinuimad versioonid on roheline ning punane. Roheline kaste
valmistatakse korralikult hakitud petersellist, küüslaugust, oliiviõlist, punest, chillihelvestest
ning veiniäädikast, lisaks sobivad veel ka sibul, koriander, sidrunimahl ja palju muud.
Kastme punasesse versiooni lisatakse eelpoolnimetatutele veel tomat ning paprika.
Kasutatakse peamiselt grillitud liha juures, samuti ka liha marinaadina. Milline kaste?
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56. Küsitava sportlase auhinnakapp näeb ilmselt üsna särav välja - kolm kulda MM-idelt (2013,
2015, 2017), kuld (2016) ja hõbe (2014) EM-idelt, lisaks kamaluga odavamaid medaleid.
Paraku puudub sealt olümpiamedal - Londonis jäi küsitaval üldse tulemus kirja saamata,
Rios tabas suurfavoriiti aga totaalne põrumine - peale 29 järjestikkust võitu jäi
kvalifikatsiooninorm alistamata ning leppida tuli 17. kohaga. Kes?
57. Ta on ainuke Briti peaminister, kes on riiki juhtinud kolme erineva monarhi valitsemisajal.
Peaministri toolile on ta istunud samuti kolm korda. Esimest korda tõusis ta valitusjuhiks
George V valitsemisajal, 1923. aasta maikuus, kui senine valitsusjuht haigestus ning loobus
ametist. Ametis loobus ta 1924. aasta jaanuaris peale erakorralisi valimisi, et aasta lõpus,
peale korralisi valimisi taas ametisse tõusta. Seekord püsis ta ametis kuni järgmiste
valimisteni 1929. aastal. Kolmas ametiaeg, mille sisse jääb George V surm ning Edward
VIII skandaalne abielu Wallis Simpsoniga, algas 1935. Et peaminister soovis Edwardi
jätkamist kuningana, astus ta 1937. aastal, päev pärast George VI kroonimist ametist tagasi.
Kes?
58. Mis nimetust kasutavad enda kohta Rio de Janeiro elanikud? Nimetus tuleneb tupi
keelest ja tähendab samanimelise jõe ääres elava rahva maja. Seda nime kannab ka Rio de
Janeiro osariigi jalgpalli MV.
59. Rahvusvaheline filatelistide ühing WOPA (World Online
Philatelic Agency) valis selle Eesti ilvese-margi
mulluseks kaunimaks. Kes on selle autor? Ta on
kavadanud mitmeid teisigi postmarke, sh ka tänavu
EV100 raames valminud hõbedast margi.

60. Hauatagune muusika. Mis bänd esineb?
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61. Tähise E407 all tuntakse želeerivat ainet, mida võib leida lisaks piimatoodetele ka näiteks
valmissuppidest ja puljongitoodetest. Ehkki tegemist on täiesti naturaalse produktiga, pole
see läbinisti tervislik - toode võib organismis esile kutsuda Salmonella bakteri toimele
sarnaneva immuunvastuse, selle tulemusena tekib põletik, mis võib viia haavandite ja
veritsemiseni. Veganite seas želatiini aseainena tarvitatavat stabilisaatorit saadakse
punavetikate hulka kuuluvate vetikate veega ekstraheerimisel. Milline toode?
62. Nähtavate tööde autoriks on eesti skulptor, performance-kunstnik ja graafik, kes enim on
tuntud ehk rahvusvahelise performance-grupi Non Grata juhtfiguurina. 1998. aastal asutas ta
koos Reiu Tüüriga Eesti ainsa ainult kujutavale kunstile spetsialiseerunud õppeasutuse
Academia Non Grata, olles ise kooli prorektor ning Uue Meedia professor. Kes?

63. Paul Kerese tähelend algas AVRO-turniiri võiduga 1938 ja maailmameistritiitlipretendendi
staatusega. Tegelikult kogusid nii Keres kui ka turniiril teiseks jäänu 8.5 punkti ning Keres
tunnistati võitjaks, kuivõrd ta oli omavahelise minimatši võitnud 1.5:0.5. Kes jäi AVROturniiril teiseks? Muuseas, viimases voorus kohtus Keres just temaga. See Keresest paar
aastat noorem särav maleanne lõpetas tippmalega 1950te algul, pärast psühholoogiadoktori
kraadi omandamist.
64. Küsitav digiturvalisuse ettevõte loodi 2006. aastal Hollandis kahe ettevõtte ühinemise
tulemusena. Enam kui 15 000 inmesele tööd pakkuv korporatsioon, mis on näiteks maailma
suurim SIM-kaartide tootja ning toodab pangakaarte enam kui 300 pangale üle maailma, sai
enamikule eestlastest tuntuks siiski alles mulluse ID-kaardi turvaskandaaliga, sest enam kui
30 riigis üle maailma digitaalseid isikutunnistusi pakkuv firma ei teavitanud Eesti
ametivõime õigeaegselt turvariskiga kiibist, mille tõttu Eesti e-riigi maine tugeva löögi sai.
Milline ettevõte?
65. Need mandrijää servamoodustised kulgevad kahe (kohati kolme) rööpse kaarena (vahe 15 –
25 km) Lõuna-Soomes Hanko poolsaarest Lohja kaudu Lahtini ja sealt Kouvola ja
Lappeenranna kaudu üle Soome idapiiri. Nende suhteline kõrgus on valdavalt 20-40 m,
kohati 60-80 m, max absoluutne kõrgus 224 m. Mis nime all on see peamiselt liivast,
kruusast ja moreenist seljandik/seljandikud tuntud? Vastata võib nii ainsuses kui
mitmuses.
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66. Ta sündis 1901 aastal Amsterdamis, ent paar kuud hiljem asus ta koos oma vanematega
elama Lõuna-Aafrikasse. Peale hariduse omandamist tegeles sotsiaaltööga vaeste valgete
hulgas, seejärel õppejõuna ning toimetajana. 1948. aastal sai küsitavast parlamendi liige,
kaks aastat hiljem põlisrahvaste asjade minister, 1958. aastal Lõuna-Aafrika Liidu
peaminister. Tema ametisoleku ajal korraldati referendum Briti Rahvaste Ühendusest
lahkumise küsimuses, mille tulemusena 1961. aastal kuulutati Lõuna-Aafrika Vabariik
iseseisvaks. Peaministrina tegutses ta kuni 1966. aastani, mil ta parlamendihoones surnuks
pussitati. Kes oli see apartheid üks peamisi kavandajaid ja elluviijaid?
67. See Gustave Eiffeli projektitud hoone oli algselt bordoo
veinide paviljon maailmanäitusel 1900. Seejärel
omandas selle Alfred Boucher ning taasehitas Monmartre
´i linnaosas. Sellest sai kunstnike ja muude
loomeinimeste „ühiselamu“, kus lühemat või pikemat
aega elanud paljud kuulsused sh ka eestlased. Mis nime
all on see maja tuntud? Vastata võib nii eesti kui
prantsuse keeles.

68. Embach on Emajõe saksakeelne nimi. Mis jõge kutsuti/kutsutakse saksa keeli Pleskau
Embach (läti keeli sama jõgi Mudava)? Küsime rahvusvahelist/eestikeelset nime –
võrokeelse eest 1 p.
69. Tänavu oktoobis peaks kinodesse jõudma järjekorras juba üheteistkümnes film küsitavast
õudusfilmide sarjast. John Carpernteri poolt loodud esimene film, mille esilinastusest
möödub 40 aastat, algab aastal 1963 , kui kuueaastane Michael Myers tapab Haddenfieldi
linnas oma lapsehoidja. 15 aastat hiljem pääseb ta täiskasvanuna vabadusse ning võtab
sihikule oma esimese ohvri õe Laurie Strode'i. Film osutus üliedukaks, teenides
tagasihoidliku $325,000 eelarve juures kokku enam kui 70 miljonit, seetõttu tehti järg ja ja
siis järgmine jne. Ei seganud ka see, et Michael Myers teise filmi lõpus surma sai, neljandas
filmis oli ta jälle tagasi. Uue filmi sisu hoitakse mõistagi saladuses, teada on niipalju, et
fännide rõõmuks astuvad üles ka algupärased staarid Nick Castle ja Jamie Lee Curtis.
Milline filmiseeria?
70. Rootslastel pole ametlikult oma rahvuseepost, siiski peetakse selle väärseks 1825 üllitatud
romantilist poeemi Frithjofi saaga, keskaegse Islandi saaga ümberjutustust. Kes selle
kirjutas? Teda (1782 – 1846) peetakse Rootsi kaasaegse kirjanduse alusepanijaks.
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71. Küsitav nimi võib olla tuttav astronoomiahuvilistele - seda nime kannab meie taeva üks
heledamaid tähti, mis koos Betelgeuse'iga Orioni õlad moodustavad. Ladina keelest kui
"naissõdalane" tõlgitav nimi võib olla tuttav ka Harry Potteri fännidele - seda nime kannab
Lord Voldemorti üks ustavamatest surmasööjatest. Sadistliku loomuga tegelane, keda
filmides kehastab Helena Bonham Carter, sureb raamatusarja seitsmendas osas. Nimi võib
olla tuttav ka reisikirjade austajatele - Imre Aljas nimetas oma 2013-2014 toimunud
ümbermaailmareisist kirjutatud raamatu just küsitavat nime kandnud purjeka järgi. Milline
nimi?
72. Koit ja Hämarik on August Weizenbergi tuntud
skulptuurid, mille koopiad on Estonia Valges saalis,
Hämariku koopia ka Viru keskuses. Kes on siin nähtava
Koidu ja Hämariku autor? 25-aastaselt surnud
kunstnik (1892-1918) oli üks silmapaistvamaid
rahvusromantilise suuna esindajaid, tuntuimad on tema
Kalevipoja-ainelised pastellid.
73. See leiutaja-nimeline kergekuulipilduja leiutati 1879, tuleristsed sai Vene-Jaapani sõjas, I
maailmasõjas kasutasid neid põhiliselt sakslased ja britid. Vabadussõja algul kinkis tootjariik
Eestile 723 säärast sõjariista, oli meil relvastuses kuni 1940. Mis kuulipilduja see oli või
kes oli see leiutaja? Leiutaja nimekaim on praegu vägagi kurikuulus.
74. Piltidel on üks terviklikumaid Mussolini-aegse arhitektuuri näiteid. Mis linna Piazza della
Vittoria see on? Tegemist on Lombardia suuruselt teise linnaga (197 tuh elanikku), kus on
muuhulgas metroo ning seal väljakul oli/on kuulsa autovõidusõidu Mille Miglia stardi- ja
finišipaik.

75. Erika Salumäe polnud 1988. aasta Souli olümpiamängudel sugugi edukaim Baltimaade
trekirattur. Teda edestas küsitav leedukas, kes teenis kullad nii 4 km individuaalses kui ka
meeskondlikus jälitussõidus. Ainus Leedu sportlane, kes on ühtedelt mängudelt naasnud
enam kui ühe kuldmedaliga, tuli kahekordseks võitjaks ka aasta varem peetud MM-il, ka on
ta püstitanud mitmeid maailmarekordeid. Oli osaline Leedu rahvusliku olümpiakomitee
taastamisel, 1988-1992 pidas seal asepresidendi ametit. Hiljem on asunud pidama
spordikaupade äri. Kes?
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76. Mis nime all tunti rahva seas Liivi sõjas Ivo Schenkenbergi juhitud maameeste
lipkonda? See tegutses teadaolevalt 1576-1579, sinna kuulus kuni 400 eestlasest talupoega.
Ivo Schenkenbergi kutsuti omaaegse väejuhi järgi Eestimaa … , sellest ka sõjasalga nimi.
Sama nime kannab ka Edgar V. Saksa ajalooline jutustus.
77. Küsitava motokrossivõistluse algatas Jüri Preobraženski. Esimesed üheksa aastat sõideti
Hiiumaal, ent alates 2003. aastast on üritus läbi viidud Linte krossirajal. Kuidas on selle
tradistsioonilise võistluse nimi? Nimi on meile klndlasti tuttav ka kultuurivallast - 1862.
aastal ilmunud romaan on eesti keeles ilmunud ja instseneeringut on korduvalt etendatud ka
eesti lavadel, viimane kutseline lavastus jääb aga juba 16 aasta kaugusele. Toona
Linnateatris etendunud Adolf Šapiro lavastus noppis auhindu nii Eesti teatri aastaauhindade
jagamisel kui ka Draama 2003 festivalil.
78. 19. saj keskpaigas oli see suurima juutide osakaaluga
linn maailmas. Nt 1867 oli sealsest 52 563 elanikust
juute 41 617. Linn on kuulus ka selle poolest, et sealses
Püha Barbara katoliku kirikus (pildil) laulatati 1850
Honore de Balzac. Mis linn see on, kus praegu paraku
on ca 90 tuh elanikust juute napilt tuhatkond?
79. Pildil on Korea köögi üks tähtsamaid ja kuulsamaid
roogasid, mis otsetõlkes tähendab "segatud riisi". Kausi
põhja asetatud riisile lisatakse erinevates variatsioonides
liha, praemuna, mereannid ja köögiviljad, maitsestajaks
Korea tšillipasta gochujang. Kõigil toidus kasutatud
värvidel on oma tähendus ja viie tooni (tume, punane,
roheline, valge, kollane) kasutamine viib toidu tasakaalu.
Milline toit?

80. Kuuldav kahemehebänd loodi Akronis (USA) juba 2001. aastal. Alustati sõltumatu
garaažirokibändina, kommertsedu saabus 2010. aastal albumiga "Brothers" ning jätkus seni
edukaima albumiga "El Camino". Kuuldav lugu pärineb kokku viis Grammyt võitnud bändi
seni viimaselt stuudioalbumilt "Turn Blue". Milline bänd? Kui nime ei tea, siis püüdke
mõelda millelegi, mida on tavaliselt 36 (neid teisi on 52).

