Rakvere paarismäng 1
7.04.2018

EESTI PAARISMÄLUMÄNGU KARIKASARI 2017/18
V ETAPP RAKVERE
1. Ühe arvutimängu kirjeldusest võib lugeda: „Rakverelin on suur linn Narokis. Linna kubernerid
kontrollivad kogu Dogbane orgu, kaasa arvatud Aedd Gynvaeli.“ Kommentaatorid on lisanud, et
mängu kaardil on linn aga millegipärast pandud asuma Kaedwenis, kuigi peaks olema Narokis,
oluliselt lääne pool. Nimetage arvutimäng ning kirjanik, kelle teoste põhjal (seni kaheksa
raamatut aastatel 1993-2013) see loodud on. Lisaks on raamatute põhjal valminud täispikk film,
mitu telesarja, kaardimäng, lauamängud, koomiksid. (NB! kaheosaline küsimus)
2. Pildil on mullu EKRE ridades Vinni vallavolikogusse valitud 48-aastane Lääne-Virumaa
talupidaja Johannes Nirgi, kellele pole võõras ka mälumäng. Rohkem kui oma hea valimistulemuse
ja poliitiliste vaadetega ületas ta mullu aga uudistekünnise seetõttu, et pani aluse millelegi
sellisele, mida pole ette näidata ühelgi teisel elusoleval Eesti mehel. Millest on jutt?

3. Pildil on üks maailma suuremaid ja haruldasemaid kotkaid,
keda eesti keeles miskipärast ahvikotkaks nimetatakse, kuigi
mitmetes maailma keeltes (sh inglise) on ta nimetatud riigi
järgi, kus ainsana elab. Mõistagi on tegemist ka tolle riigi
rahvuslinnuga, kelle tapmine toob kohalike seaduste järgi kaasa
12 aastat vangistust ja soolased trahvid. Isastest suuremateks
on emaslinnud, kelle pikkus võib küündida meetrini ja kaal
kotkaste hulgas rekordilise kaheksa kiloni. Ahve söövat lind
vaatamata nimele vaid erandkorras, peamiselt kuuluvad
menüüsse teised linnud, kärpkaslased ja maod. Millise riigi
endeemseks liigiks ja rahvuslinnuks on ahvikotkas?
4. Millisel meile olulisel kuupäeval leidsid või leiavad aset alljärgnevad sündmused?
• 1582. aastal andis paavst Gregorius XIII sel kuupäeval välja bulla Inter gravissimas, mis
kehtestas gregoriuse kalendri;
• 1858 ilmub Penny Red, maailma esimene hammastega postmark;
• 1920 asutatakse NSDAP;
• 1932 sündis Michel Legrand, 1955 Steve Jobs, 1977 Floyd Mayweather Jr;
• 2008 loobus Fidel Castro Kuuba presidenti ametist;
• Mehhiko tähistab sel päeval oma lipu päeva, Iraan aga inseneride päeva.
5. 1994. aasta jalgpalli MM algas ja lõppes katastroofilise penaltiga. Finaal päädis penaltiseeriaga,
kus viimane löök lendas üle lati, avatseremoonial pidi aga tuntud laulja lööma penalti väravasse,
mis seejärel kokku kukub. Tema põrutas palli aga tont teab kuhu. Kes olid need kaks äpardunud
penaltilööjat?
Küsimused: Andres Pulver, Illar Tõnisson
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6. Venemaa suurim vähemusrahvus on tatarlased, kes moodustavad 3,9% Venemaa
elanikkonnast. Nimetage suuruselt neli järgmist rahvust, millest igaüks moodustab veidi üle
ühe protsendi Venemaa rahvastikust (kolm õiget annab ühe punkti)!
7. Pulitzeri kirjandusauhindade komitee valis auhinnasaajaks selle mehe romaani, kuid
peakomiteele see ei sobinud. Kaks aastat hiljem valiti tema teine romaan, kuid taas polnud
peakomitee nõus. Veel kolm aastat hiljem valis kirjandusauhindade komitee tema kolmanda
romaani ning sel korral jäi ka peakomitee nõusse. Kirjanik aga ise loobus auhinnast. Ta on
kirjutanud, et selle romaani eest ta auhinda vastu võtta ei tahtnud, auhinda väärt olid pigem
eelmised. Tema tuttavad on aga spekuleerinud, et auhinnast loobumisega kaasnenud meediakära
oli palju tulusam kui 1000-dollariline preemia. Märksa kopsakama Nobeli preemia võttis ta küll
mõni aasta hiljem vastu. Kes on see ainsana Pulitzeri kirjandusauhinnast loobunu?
8. Kuulsast Viini ooperimajast üle tee asub 1876. aastal avatud hotell, kuhu omal ajal läinud
ooperimajast maa-alune käik, et ooperiprimadonnad saaksid aadlimeestele rahulikult minetti
teha, nii et keegi ontlikke abielumehi oma abikaasasid petmas ei näeks. Maailmas on see hotell aga
eeskätt tuntud maiuse järgi, mida väidetavalt ei suuda paljud kuigivõrd süüa, kuna see on niivõrd
lääge, et ajab südame läikima. Millist nime see viietärnihotell kannab?
9. Kelle kunagist teekonda, mis alates aastast 2008
on ka turistide jaoks vastavate infoviitadega
varustatud, on sellel kaardil kujutatud? 194kilomeetrisel trassil on huviliste jaoks tähistatud
näiteks Wieslochis asuv linnaapteek või Bruchsali
sepatöökoda, mida mõlemat küsitav teatud põhjustel
väisanud oli.
10. Christopher Wreni projekteeritud St Pauli
katedraal on Londoni üks maamärke. Selle kirikutorn
on 111 meetrit kõrge, kuna astronoomist arhitektil
oli torni kõrgusega oma tagamõte. Mida see pidi
sümboliseerima? Vastuse tuletamisel on abi inglise
mõõtühikute tundmisest.

Küsimused: Andres Pulver, Illar Tõnisson
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11. Pärast seda kui pildil olev Hunt Kriimsilma masti virumaalane paar kuud tagasi üht parteid
juhtima valiti, on ta juba jõudnud ajakirjandust lõbustada mitemete huvitavate tsitaatidega.
Toome nendest välja kolm ja küsime: mis sõna (tõsi küll, veidi erinevates käänetes) võiks mehe
enda tausta arvestades sobida kõikidele punktiiridele?
"Me peame riigikogusse pääsema, tegelikult on sinna saada oluliselt lihtsam kui ......"
"Tartu Ülikoolis võib iga vend käia, ...... nii lihtsalt ei saa"
"Endise Reformierakonna liikmena oli nii, et mingil hetkel hakkasid kogu erakonna junnid nii kõvaks minema, et ei
saanud isegi juttu rääkida. Ma ütlesin, et oot-oot mehed, et kes teist siit ..... on käinud?"

12. Oleme ühelt kuulsalt maalilt välja rebinud mehe, kes
osadel andmetel oli alates aastast 1654 neli ametiaega oma
sünnilinna, mis ühtlasi on tema koduriigi suurim linn,
linnapea ametis. Kes on pildil?
13. 1921. aastal loodi USA-s naisõiguslaste organisatsioon Lucy Stone League ja selle liikmeid,
hiljem lihtsalt organisatsiooni põhimõtte järgijaid, kutsuti Lucy Stoneriteks. Et organisatsiooni
liikmeks saada, tuli täita üks tingimus – pärast abiellumist ..... Oma nime võttis organisatsioon
Lucy Stone`i (1818-1893) järgi, kes oli esimene naine USA-s, kes nii tegi. Organisatsioon on
tegutsenud vaheaegadega tänapäevani. Millest jutt ehk mis sobib punktiirile?
14. See riik on saanud nime krevettide järgi. Nimelt märkasid 1472 seal esimestena maabunud
Portugali meremehed jõesuudmes massiliselt krevette ja andsid jõele Krevetijõe nime.
Portugalikeelne jõenimi mugandus inglise keele kaudu riigi praeguseks nimeks. Pärast
iseseisvumist oli algselt kahe riigi föderatsioon, kuid pikapeale föderatsioonist loobuti. Mullu 1.
oktoobril kuulutas algse föderatsiooni väiksem osa välja iseseisvuse Ambazonia nime all. Selle
valitsus tegutseb eksiilis ja tänavu jaanuaris vahistati seitse separatsistlikku poliitikut
naaberriigis. Mis riigist on jutt?
15. Aastal 2007 valis prominentse muusikaajakirja Mojo poolt muusikutest kokku pandud
seltskond välja „Sada laulu/plaati, mis on muutnud maailma“. Esikohale pandud lugu nimetati
rock`n`rolli sünniks. David Bowie on selle loo kohta öelnud: „Ma kuulsin jumalat“. Seda lugu on
megastaaridest kaverdanud näiteks Elvis, biitlid, Queen ja Sting. Laulu pealkiri seostub
kuuekümnendate-seitsmekümnendate eesti lastele ühe „helesinise unistusega“. Mis laul?

Küsimused: Andres Pulver, Illar Tõnisson
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16. Nooruses oli ta paljulubav sportlane ja võitis sõudmises Briti juunioride meistritiitli ning
esindas Suurbritanniat juunioride maailmameistrivõistlustel. Osales ka Oxford-Cambridge
kaheksaste sõidul ning treenis kaheksa tundi päevas, et pääseda olümpiale, kuid raske haigus
tõmbas sellele kriipsu peale. Tema isa tuli sõudmises olümpiavõitjaks. Ise sai ta aga isast märksa
kuulsamaks, sest pärast spordist loobumist leidis ta lohutust ülikooli näiteringist ning selgus, et ta
on ülimalt andekas. Õige pea tulid osad komöödiasarjades „Jeeves and Wooster“ ja „Blackadder“
ning filmides. Päris mitu aastat pole ta uusi rolle teinud, kuid tänavu esilinastuvas uues Sherlock
Holmesi filmis on tal Mycroft Holmesi roll. Ta on ka korralik muusik ning andnud välja kaks
albumit, mis mõlemad USA bluusitabelis esikohale kerkinud, samuti avaldanud ühe romaani. Kes?
17. Vanad roomlased lasid valimiskampaaniate ajal oma toogasid eriliselt pleegitada, et seeläbi
valijatele paremini muljet avaldada. Nii tuleneb üks tänapäeval eeskätt valimistega seoses
kasutatav sõna ladinakeelsest sõnast, mis tähendab "valgesse riietatud". Milline sõna?
18. Selle puu juured eritavad mulda aineid, mis takistavad teiste taimede kasvu puu all. See on ka
üheks põhjuseks, miks puu on võõrliigina väga agressiivne ja edukas. Eriti suureks nuhtluseks on
puu muutunud Kuubal, Havail, Malaisias, Floridas, Uus-Kaledoonias, kus vallutab karjamaid,
teeservi ja põlde, moodustades läbitungimtuid tihnikuid. Pärit on puu ilmselt Mehhikost, juba
Portugali ja Hispaania meresõitjad viisid selle seemneid üle maailma. Puit on hea kütteväärtusega
ja ilusa süüga, lehti on väga palju kasutatud rahvameditsiinis, aga ka musta värvi saamiseks. Päris
palju ongi puid majade juurde istutatud just lehtede pärast, ehkki tegu on majanduslikult väga
olulise viljapuuga. Viljad on ümarad, ovaalsed või pirnikujulised, küpsena kollaka õhukese
kestaga. Viljaliha on roosakas, valkjas või kollakas, magushapu ja väga maitsev. Mis puu?
19. Kui soomlased eelmisel aastal oma „Tundmatu sõduri“ uusversiooni valmis said, oli see
seitsme miljoni euro suuruse eelarvega ajaloo kalleim Soome film. Maailma mastaabis on 7
miljonit väga väike summa. Millegi poolest on see film aga maailmas eriline, isegi nii, et pääses
Guinnessi rekordite raamatusse. Millega?
20. Näete pildil ühte 1516. aastal teatud otstarbel rajatud Veneetsia linnaosa, mille nimi on hiljem
üldmõistena kandunud paljudesse linnadesse erinevates riikides. Millist nime see Veneetsia
linnaosa kannab?

Küsimused: Andres Pulver, Illar Tõnisson
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21. Mitmekülgne kirjamees Bill Bryson sai mõned aastad tagasi maha mahukat ajaloolist
uurimistööd nõudnud raamatuga, millel pealkirjaks "Üks suvi". Raamatu keskmes on Ameerikas
toimunud sündmused aastal, mil kirjaniku enda kokkuvõtte kohaselt:
- Babe Ruth tegi kuuskümmend kodujooksu;
- Föderaalreserv tegi vea, mis tõi endaga kaasa väärtpaberituru kokkuvarisemise;
- Al Capone nautis oma viimast suve prominendina;
- Leiutati televisioon ja algas raadioajastu;
- Rushmore´i mäel algasid tööd;
- Mississippil toimus enneolematu üleujutus;
- Henry Ford lõpetas Model T tootmise ja lubas lõpetada juutide solvamise.
Mis aasta (+/- 1 aasta annab ühe punkti)?
22. Ta arendas arusaamu peritoniidist ja tsirroosist, võttis kasutusele mõiste melanoom, kirjeldas
selle metastaase kopsudesse. Üks maksatsirroosi vormidest kannab tema nime. Tema suurim
panus meditsiinilukku on aga stetoskoobi leiutamine ja kasutusele võtmine. Samuti loetakse teda
tänapäevase diagnostika alusepanijaks. Astmaatikute poolt välja köhitavat röga kutsutakse tema
järgi ... pärliteks. Kellest on jutt (1781-1826)?
23. Pildil olev kuulus välismaalane ületas mullu Virumaa
ajalehtede uudistekünnise peamiselt sellega, et väisas
Lääne-Virumaal asuvaid Lepna ja Kehala külasid. Kes on
pildil?
24. Joon kaardil piiritleb tänapäevase Kasahstani. Mis
nime kandis aga too piirkond aastatel 1920-1925
riikliku moodustisena Venemaa kooseisus (... ANSV)?
Araali merest itta jääv territoorium liideti sellega 1924 ja
kagusse jääv ala 1925.

25. Frank Sinatra kandis oma elu viimastel aastakümnetel kogu aeg kaasas kümmet
kümnesendilist ning ta ka maeti, taskus kümme kümnesendilist. Algselt kandis ta neid kaasas ühe
sündmuse tõttu, mis juhtus 8. detsembril 1963 ning vähemalt kümme pidi neid olema selleks, et
nad kriitilisel hetkel otsa ei saaks. Mis sündmus?

Küsimused: Andres Pulver, Illar Tõnisson
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26. See oletatavalt 16-aastane neiu sai Inglismaa troonil olla vaid üheksa päeva – 10. juulil 1553 ta
krooniti, 19. juulil aga kõrvaldati võimult ning asendati 15-aastaselt surnud kuninga Edward VI
poolõe Maryga, ehkki kuningas oli oma testamendiga määranud troonipärijaks just tema. Ja nagu
troonilt tõugatutega ikka juhtub, hukati ta järgmise aasta veebruaris. Kes?
27. Ta sündis 13. kuupäeval, mis juhtus olema reede ning ebausu tõttu märgiti tema sünniaeg
päeva võrra varasemaks. Oma sünnist ja lapsepõlvest räägib ta romaanis „Sugupuu“. 15-aastaselt
alustas tööd ajakirjanikuna, esimese romaani kirjutas 16-selt. Kolm aastat kestnud
ajakirjanikukarjääri jooksul avaldas ka umbes 800 humoreski. 19-aastaselt lahkus kodumaalt, et
enam püsivalt sinna mitte naasta, kuid jäi elu lõpuni oma sünnimaa kodanikuks. II maailmasõja
ajal kahtlustatakse teda koostöös sakslastega, igal juhul põgenes ta 1945 Kanadasse. Mõne aja
veetis ka USA-s, kuni 1955 naases Euroopasse. Ta on kirjutanud üle 200 romaani, umbes 150
novelli, rea autobiograafilisi teoseid ning lugematu hulga lühivorme. Eesti keeles on ilmunud
enam kui 20 tema raamatut. Ta olevat kirjutanud tavaliselt 60-80 lehekülge päevas. Tema teoseid
on trükitud umbes 550 miljonit eksemplari, filme ja telefilme on tema teoste ainetel Wikipedia
andmetel loodud vähemalt 171. Ta on maailmas 17. kohal tõlgitavuse poolest. Kes?
28. Muuhulgas maailma esimese mobiiltelefoniga turule tulnud Motorola sai ettevõttena alguse
1928. aastal Chicagos nime all Galvin Manufacturing Corporation. Nimi Motorola anti algselt
hoopis ühele tootele, mille ettevõtte omanikeks olnud vennad Galvinid 1930. aastal maailmas
pioneeridena välja töötasid. Kuna toode osutus väga edukaks ning on laialdases kasutuses ka
tänapäeval, nimetati järgmisel kümnendil selle järgi ümber kogu ettevõte. Mis toode oli
Motorola, mille järgi ettevõte endale nime sai?
29. Penangi saarel asuvas Georgetowni linnas on ühe maja seinale joonistatud nähtav pilt,
tähistamaks paika, kus üks 1948. aastal sündinud mees oma tänaseni edukat karjääri alustas. Kes
on see mees (joonistusel parempoolseim)?

30. Mis nime kandis Eesti Vabadusristi nähtav Läti
analoog, mille keskosast oleme kustutanud olulise viite
autasu nimele? Eesti kodanikest on selle I järgu pälvinud
üksnes Johann Laidoner.
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31. Suurbritannias vaidlevad vanima linna tiitli pärast viis linna, millest kõik päris linnad polegi.
Tuntuim (aga ka kõige väiksema alusega tiitlile) neist on Ipswich, lisaks veel Amesbury, Abingdon,
Thatcham ja ... Küsime viiendat, mida kõige laialdasemalt Suurbritannia vanimaks linnaks
peetakse. See Tartust umbes veerandi suurem linn asub 50 miili kaugusel Londonist. Kui
roomlased Briti saartele tungisid, rajati just sinna linna nende esimene kindlus ning see oli ka
roomlaste koloonia pealinnaks, kuni Boudicca 61. aastal linna maatasa tegi. Seejärel viisid
roomlased pealinna Londonisse üle. Linnas asub kaks viiest säilinud amfiteatrist Suurbritannias.
III-IV sajandil oli tegu õitsva linnaga ning erinevalt muust Britanniast olid selle linna kodanikud
Rooma riigi kodaniku õigustes. Legendi kohaselt on just selle linna piiramisel kodusõja ajal
sündinud limerik Humpty-Dumptyst, kelle prototüüp olnud rojalistide ülekaaluline täpsuskütt
Ükssilm Thompson. Milline linn?
32. XX sajandi algupoolel osanud Eestis mustlaskeelt lisaks mustlastele kümmekond inimest. Üks
neist oli Paul Ariste, ülejäänud aga ühe ameti esindajad. Millise ameti?
33. See seen on laialdaselt levinud kogu Euroopas, ilmselt puuistikute küljes oleva mullaga on
sattunud ka Austraaliasse, Uus-Meremaale, Lõuna-Aafrikasse ja Lõuna-Ameerikasse, kus kõikjal
hästi kohanenud. Oli laialt levinud söögiseen, eriti populaarne Poolas, kuni 1944. aastal suri saksa
mükoloog Julius Schäffer pärast seente söömist mürgistusse. Seenemürk toodab inimkehas
antikehi, mis hävitavad punaliblesid. Mürgistuse peiteaeg on tunnist kuni mitme aastani, päris
paljudele inimestele ei pruugi aga mürk üldse mõjuda. Nõukogude Liidus keelati selle seene
kaubanduslik kasutamine ja müümine 1981. aastal, Venemaal on aga jätkuvalt populaarne
söögiseen. Mis seen?
34. Ühes riigis on paralleelselt Gregoriuse kalendriga kasutusel kalendrisüsteem, mis kannab
nime ´nengo´. Selle eripäraks on kalendri n.ö nulli keeramine seoses teatud kindla sündmusega,
mida näiteks alates aastast 1900 on juhtunud kolm korda. Praegu on nengo kalendrisüsteemi
kohaselt aasta 29, kuid üsna suure tõenäosusega läheb kalender lähiaastatel taas nulli ja algab n.ö
uus ajaarvamine. Millises riigis on kasutusel nengo ja milline sündmus selle kalendri n.ö
nulli keerab? (NB! kaheosaline küsimus)
35. Pildil olev mees oli omal ajal sarnaselt oma isale elukutseline trompetimängija, kuid täna
teame teda peaasjalikult tema enda heliloomingu tõttu. Kes on pildil olev diplomeeritud
trompetist?
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36. Kes oli esimene Prantsusmaa president? Enne Emmanuel Macroni oli ta ka 40-selt noorim
selles ametis. Ta võttis valimistel ülivõimsa võidu, teda toetasid talupojad, töölised,
väikeettevõtjad ja intelligents. Oma elupäevad lõpetas ta eksiilis, üritades konstrueerida
energiatõhusamat ahju. Ja maetudki pole ta teps mitte Prantsusmaale.
37. See Rakverest veidi suurem linnake Alabamas on koos samas osariigis asuva Annistoniga FBI
andmetel USA kõige kriminogeensem linn. Ajalukku on ta läinud aga kodusõjas 1865. aastal seal
toimunud verise lahinguga ning ennekõike Martin Luther Kingi tegevusega. Täpselt 100 aastat
hiljem, 1965. aasta kevadel toimus mustade valimisõiguste eestvõitlejate poolt korraldatuna kolm
marssi linnast ligi 90 km kaugusel asuvasse osariigi pealinna Montgomerysse. Esimene neist
päädis marssijate ründamisega ametivõimude poolt maakonna piiril ja on saanud tuntuks Verise
pühapäevana. Inimõigusturism on viimastel aastatel muutunud linna jaoks oluliseks
sissetulekuallikaks. 2014 valmis 1965. a sündmustest linna nime kandev film, mis oli
nomineeritud nii parima filmi Oscarile kui ka Kuldgloobusele. Kuigi linn on väike, on sealt pärit
päris mitu tuntud sportlast – näiteks jalgpallur Mia Hamm ja Aseri koondislane korvpallis Charles
Davis. Millist ilusat naisenime kannab see linn/film?
38. Briti laevanduse ajaloo esimene ainult teaduslikel eesmärkidel ette võetud merereis startis
novembris 1698. Laevaks oli Paramour, sihtkohaks Atlandi ookeani lõunaosa ning reisi
eesmärgiks kompassi kõrvalekallete uurimine. Paraku ei tahtnud laeva ohvitserid kapteniks
määratud teadlasele alluda ning too kamandas laeva mõne aja pärast hoopis Inglismaale tagasi.
1699. aasta septembris läks ta uuesti Paramouri kaptenina merele, uuris Maa magnetvälja 52.
põhjalaiusest 52. lõunalaiuseni ning aasta kestnud reisi tulemusena avaldas teose "General Chart
of the Variation of the Compass". 1703 määrati ta Oxfordi geomeetriaprofessoriks. Tõlkis
teadustöid araabia ja kreeka keelest, oma kuulsaima teadustöö, mille järgi teda tänini tunneme,
avaldas 1705. Kes?
39. Kuigi selle pikkade korvpallitraditsioonidega riigi kossumeeskonda pole olümpiamängudel
nähtud juba 66 ja EM-finaalturniiril 63 aastat, on neil ometi ette näidata kaks NBA mängijat. Tõsi,
ei Clint Capela ega ka Thabo Sefolosha nimi ei kõla kuigi euroopalikult, kuid ometi on nad lisaks
tolle riigi kodakondsuse omamisele ka küsitavas riigis sündinud. Millise riigi korvpalli
esindavad NBA-s kodanikud nimedega Capela ja Sefolosha?
40. Pildil on ühe isiku eest tulnud Nobeli preemiat vastu võtma tema naine ja poeg, kuna isikul
endal kohale tulla ei lubatud. Kellele määratud Nobeli preemiaga on tegemist?
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41. Ameerikas on korduvalt üritatud presidente tähtsuse-paremuse järgi
ritta seada. Aastatel 1948-2017 läbi viidud 18 uuringu põhjal on
keskmiste hinnangute põhjal esikolmik Lincoln, FDR ja Washington.
Meie eluaja presidentidest mahub esikümnesse Clinton 8. kohaga.
Küsime aga viimaseks jäänud ehk kõige ebapopulaarsemat presidenti.
Kummaline on see, et oma võimuloleku ajal oli ta ülipopulaarne, kuid
pärast tema surma paljastunud skandaalid, ennekõike Teapot Dome`i
skandaal, mida peeti suurimaks poliitiliseks skandaaliks enne
Watergate`i, viisid presidendi maine nullilähedaseks. Just selle
presidendi koer, airedale`i terjer Laddie Boy (pildil) oli esimene
presidendi koer, kes „kuulsuseks“ muutus. Kes oli see USA
viletsaimaks tunnistatud president?
42. Lewis Carrolli „Alice imedemaal“ on üks hull raamat. Eriti hulluks peavad inglased aga
raamatu teises osas ilmunud nonsensluuletust, mis on andnud inglise keelde mitu uudissõna, aga
ka palju nonsenssõnu (Wikipedia toob ära veerandsada „imelikku“ sõna sellest luuletusest).
Luuletus räägib ühe metsiku eluka tapmisest. Seitsmesalmilise luuletuse põhjal väntas Jan
Švankmajer 1971. aastal multifilmi, Monty Pythoni Terry Gilliam aga kuus aastat hiljem täispika
mängufilmi. Samuti on luuletuse põhjal valminud muusikal. Kuidas on selle luuletuse/Gilliami
filmi pealkiri?
43. Millise riigi tähtsaimaks veinipiirkonnaks on Abrau-Djurso regioon, mille nimest üks osa
on nimetatud piirkonnas asuva järve ja teine jõe järgi? Sealsele veinitööstusele pandi alus 1870.
aastal ja näiteks 2005. aastal toodeti seal 5,8 miljonit pudelit vahuveini aastas.
44. Kogenud mälumängur on saanud mängudel vastata nii sumatra, jaava kui bali tiigrit. Piirkonna
suurima saare Borneo oma pole küsitud, kuna seal pole tiigrit teadaolevalt kunagi elanud. Kes on
aga suurim Borneol elav kaslane? Ladinakeelset nime neofelis nebulosa kandvat elukat kirjeldas
esmakordselt briti zooloog Edward Griffith 1821. aastal. Looma iseloomustavad uhke
karvkasukas, jässakas keha ning lühikesed, kuid tugevad käpad. Toiduks haukab elukas peamiselt
ahve ja linde. Suuremad isendid võivad olla meetrise tüvepikkuse ja paarkümmend sentimeetrit
lühema sabaga.
45. Raffaeli kuulsal maalil "Ateena kool" olevatest tegelastest on suur osa identifitseeritud, näiteks
puhuvad enimlevinud käsitluse kohaselt omavahel mõnusalt juttu Platon (nr 14) ja Aristoteles (nr
15). Kes on selle järgi aga maali kaks keskset figuuri, esiplaanil omaette nokitsevat filosoofi
(nr 13 ja nr 16)? Päriselus oli üks teisest rohkem kui 120 aastat vanem, aga pärit olid nad
mõlemad tänapäeva Türgi aladelt.
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46. 1936. aastal saatis Tilsitis resideerunud ning aasta aega arhiivides tööd teinud juudi päritolu
Ungari ajakirjanik Franz Szell avaliku kirja Hermann Göringile, Joseph Goebbelsile, välisminister
Konstantin von Neurathile jne, kus ta väitis, et küsitavas mehes pole piiskagi saksa verd. Ta
kirjutas, et küsitava esivanemad olid vaid „lätlased, juudid, mongolid ja prantslased“. Leedulased
saatsid seepeale Szelli riigist välja. 1937. aastal avaldas Szelli samalaadse artikli Vatikani ajaleht
L`Osservatore Romano. Kelle kohta Szell kirjutas?
47. Selle Kõrgõztani pealinna Biškeki lähistel asuva Vene lennuväebaasi ajalugu ulatub 1941.
aastasse, mil sinna evakueeriti Odessa sõjalennukool. 1947 sündis sellest Frunze sõjalennukool,
kus hakati koolitama ka „sõbralike“ riikide piloote. Nii on selle kooli lõpetanud Hosni Mubarak ja
Hafiz Assad. Kokku koolitati 54 riigi lendureid, kool muutus hiljem Kõrgõztani sõjalennukooliks,
2002 koliti aga baasist minema Oši. 2003 sõlmisid Kõrgõztan ja Venemaa lepingu, mille kohaselt
anti baas 15 aastaks Venemaa kasutusse. Mõned aastad tagasi teatas Kõrgõztani president, et
lepingut ei pikendata. Mis nime kannab see lennuväebaas? Kuigi võiks ju arvata, et linn, mille
lähedal baas asub, on saanud nime ühe kuulsa sakslase järgi, tähendab selle nimi kirgiisi keeles
hoopis suhkrut. Mõneti irooniline on, et vaid 30 km kaugusel asub USA lennuväebaas Manas.
48. Mis organisatsioon? Selle erru läinud mõjukatest poliitikutest koosneva organisatsiooni
mõtte autorid on Richard Branson ja Peter Gabriel, kes on tänini asja rahalise poole eestvedajad.
Sisulist poolt aitas kokku panna Nelson Mandela. Organisatsioon loodi 2007, sellel on praegu
kümme püsiliiget ja neli emeriitliiget. Organisatsiooni juhib Kofi Annan, liikmed on näiteks Martti
Ahtisaari, Ban Ki-Moon, Gro Harlem Bruntland, Gracha Machel, Mary Robinson, emeriitliikmed
Jimmy Carter ja Desmond Tutu. Organisatsiooni eesmärk on maailmarahu eest ning vaesuse ja
ebavõrdsuse vastu võitlemine. Nad on püüdnud lepitada osapooli Myanmaris, Küprosel, Koreas,
Sudaanis, Sri Lankal. Organisatsiooni nimeks on üks suhteliselt lühike inglisekeelne nimisõna, mis
iseloomustab selle liikmeid. Vastata võib ka eesti keeles.
49. Kui lähete Austraalias poodi ja küsite Jackie Howe´i, peaks iga
müüja teid oskama juhatada sellise varrukateta tumesinise
meeste alussärgi juurde, mida pildil näete. Jackie Howe oli nimelt
Austraalia ajaloo tuntuimaid ühe ameti pidajaid, kes 19. sajandi
lõpul püstitas oma ametis sellised väljapaistvad rekordid nagu
321 ühikut 7 tunni ja 40 minutiga ning 1437 ühikut 44 tunni ja 30
minutiga. Ja mõistagi olnud tal oma rekordite püstitamise ajal
seljas just taoline särk. Millist ametit pidas Jackie Howe?
50. Millise 1923. aastal asutatud, kahel korral oma riigi meistriks
tulnud, kuid 2018. aastal oma ajaloo suurima rahvusvahelise
eduni jõudnud spordiklubi logo näete?
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51. Kartaago hävitamine roomlaste poolt on ilmselt antiikajaloo üks tuntumaid sündmusi. Samal
aastal (146 eKr), kõigest mõni kuu pärast Kartaago hävitamist, tegid roomlased aga maatasa veel
ühe antiikajal olulist tähtsust omanud linna. Kirjelduste kohaselt alistasid Rooma leegionid
eesotsas Lucius Mummius Achaicusega linna, röövisid selle oivalised kunstiteosed, tegid
linnaelanikud orjadeks ja panid kõigele tule otsa. Tulelõõm olnud nii suur, et tekkinud
sulametallide segust olevat alguse saanud hilisem väga hinnatud materjal, mida hakati nimetama
selle linna järgi. Milline tuntud antiikaja linn hävitati Kartaagoga samal aastal?
52. Pildil on loom, keda kutsutakse ka filipiini lendleemuriks, inglise keeles colugo. Kaalub 1-1,7
kg. Tal on imetajatest suurimad „tiivad“. Kuidas on tema eestikeelne ametlik nimi?
Põhimõtteliselt sama nime kasutavad ka soomlased ning ka inglise keeles on kasutusel
paralleelnimena.

53. Ameerika kirjaniku Joanne Fluke kriminaalromaanides lahendab kuritegusid Hannah
Swensen. Tulenevalt Swenseni elukutsest on Fluke kriminaalromaanid kasutatavad veel ühel
otstarbel, mille tarvis tavapäraselt trükitakse eraldi raamatuid. Algselt muide oligi kirjanik
soovinud avaldada raamatuid just teisel otstarbel, kuid toimetaja soovitanud kirjutada hoopis
krimiromaane ja nii otsustas kirjanik avaldada "kaks ühes". Mis on see Fluke krimkade nn
kaasotstarve või millist ametit peab tema romaanide peakangelanna Hannah Swensen?
54. Paar aastat tagasi avaldati WHO kaasabil ajaloo kõige mahukaim uuring inimeste pikkuse
kohta. Uuringus oli vaadeldud 187 riigi inimeste keskmist kasvu viimase sajandi jooksul. Uuringu
tulemuste põhjal olid Eesti mehed keskmise pikkuse poolest (181 cm) maailma riikide seas
kolmandal kohal. Eestis pikemad mehed elavad vaid kahes Euroopa riigis, mis on omavahel
naabriteks. Millised riigid?
55. Selle maailmakuulsa ooperi aluseks on hispaanlase Antonio Garcia Gutierrezi näidend. Ooperi
esimene vaatus kannab pealkirja „Duell“, teine vaatus „Mustlanna“, kolmas „Mustlanna poeg“ ja
neljas „Karistus“. Enrico Caruso on öelnud, et kõik, mis selle ooperi edukaks esitamiseks vaja
läheb, on neli maailma parimat lauljat. „Mürgitamine ja vennatapp, mustlaslaager ja
nunnakspühitsemine, armukadedus, kättemaksuhimu ja tuleriit ning samas elementaarsete
inimlike kirgede draama,“ iseloomustatakse ooperit Vanemuise kodulehel. Nimetage helilooja ja
ooper! (NB! kaheosaline küsimus)
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56. Kuningatele ja valitsejatele on antud igasuguseid lisanimesid – teame Suuri, Pakse, Pimedaid,
Häid, Lombakaid jne jne. Küsime aga esimeseks Saksa kuningaks peetud Ida-Frangi kuninga
Heinrich I lisanime! Ta olevat legendi kohaselt saanud selle nime tegevuse järgi, mida ta tegi, kui
sai teate selle kohta, et on kuningaks valitud. Heinrich oli esimene mittefrangist Ida-Frangi
kuningas ning pani aluse keskaegsele Saksa riigile, millest tema poja Otto I valitsemise all sai
Saksa-Rooma keisririik.
57. Viimastel aastatel on üheks seljakotirändurite paradiisiks (loe: joomakohaks) Kagu-Aasias
kujunenud arhipelaag nimega Si Phan Don, mille nimi tähendab tõlkes 4000 saart. Nii palju neid
saari tolles arhipelaagis kindlasti ei ole, aga ilmselt pole keegi ka täpset numbrit kokku lugenud.
Sealseteks suuremateks saarteks on Don Khone, kust leiab riigi kunagise presidendi residentsi ja
Don Som, lisaks on tuntumad Don Det, kus Austraalia backpackerid end kohalikust õllest pildituks
juua armastavad, kui ka Don Khon, mis on meelispaigaks saksa ja briti pensionäridele. Millisest
riigist ja millise nimega veekogust me selle vahva saarestiku leiame? (NB! kaheosaline
küsimus)
58. 2015. aasta sügisel sai toona neljakümnesest Artemi Lebedevist väidetavalt esimene raudse
eesriide tagant pärit inimene, kes külastanud kõiki ÜRO liikmesriike. Tegemist on Venemaal väga
kuulsa ja populaarse disaineriga ning ühe tuntuima bloggeriga, kes kolis 1989 koos vanematega
USA-sse, kuhu tema ema läks vene kirjandust õpetama, kuid kaks aastat hiljem teatas noormees,
et vihkab Ameerikat, naases Venemaale ja alustas iseseisvat elu. Ta disainib nii tavaelus kui
veebis, näiteks on tema loonud ja peab üleval ansambli Akvarium või kirjaniku Viktor Pelevini
veebisaite, samuti kuulub talle venekeelseid lühendeid koondav sait sokr.ru. On disaininud mitme
suure Venemaa linna logod. Artemi Lebedevist on siinmail märksa kuulsamad aga tema ema ning
eriti ema vanaisa, kes omavahel „kolleegid“. Kuidas on nende perekonnanimi? Aitab emmakumma omast, vene keeles on ju meeste ja naiste perekonnanimed väikese erinevusega.
59. Sellest alates 1922. aastast toimunud spordivõistlusest osa võtnud prominentidena märgib
wikipedia muuhulgas autoralli maailmameistrit Marcus Grönholmi, Taani kroonprintsi Frederiki,
Inglismaa tulevase kuninganna õde Pippa Middletoni, olümpiavõitjaid Olaf Tuftet, Anja Pärsoni ja
Peter Forsbergi ning Eurovisiooni lauluvõistluse võitjat Mats Zelmerlöwi. Millise spordivõistlusega on tegemist?
60. Pildil olevat riisist ja ubadest koosnev roog on üks Kuuba tuntumaid, seda peaks olema
võimalik tellida igast endast lugupidavast kuuba restoranist üle maailma. Toit kannab nime .... ja
....., kus punktiiridele sobivad kaks kunagi eeskätt Euroopas üksteisega vaenuajal olnud
inimgruppi, kellest ühte sümboliseerib riis ja teist oad. Millist nime see Kuuba toit kannab?
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61. Maailma suurim administratiivne haldusüksus on teadupoolest Sahha vabariik e Jakuutia, mis
pindalalt ligilähedane Indiaga. Väga palju väiksemad ei ole ka kaks järgmist, vastavalt 2,65 ja 2,34
miljonit ruutkilomeetrit, elanikke mõlemis veidi üle 2,6 miljoni. Nimetage need!
62. „Viimsepäevakell“ (Doomsday Clock) on sümbol, mis näitab, kui kaugel on inimkond
enesehävituslikust katastroofist. Esimest korda esitleti seda 1947. aastal grupi Manhattani
projektis osalenud teadlaste poolt ning siis seati kell seitsme minuti kaugusele südaööst ehk
katastroofist. Käesoleva aasta alguses seati kell kahe minuti kaugusele südaööst, nii lähedal on
„viimsepäevakella“ käigus hoidjate arvates inimkonna lõpp olnud vaid 1953. aastal seoses
vesinikupommi katsetustega. Kõige kaugemal katastroofist oldi 1991. aastal seoses strateegilise
ründerelvastuse piiramise esimese lepinguga START-1 ja NSVL lagunemisega. Mitu minutit siis
kellal südaööni jäi (+/- 2 minutit annab ühe punkti)?
63. Selle üle kolme meetri kõrge, pea viis meetrit pika ja üle kolme tonni kaaluva skulptuuri
autoriks on Arturo di Modica, kes väidetavalt valmistas selle oma raha eest, kulutades umbes
360 000 dollarit. Praegu võime skulptuuri leida New Yorgi Bowling Green´i pargist, kuid tuntud
on ta tänava järgi, kuhu kunstnik selle 1989. aastal ilma loata püstitas. Millist elukat see
skulptuur kujutab?
64. Pildil olev tegelane (1923-1955) on ilmselt pima (moodsa nimega
akimel o`odham) rahva kuulsaim esindaja. Kes? Kuulsaks sai ta Iwo Jima
lipuheiskamisega, pärst sõda mängis John Wayne`i filmis „Sands of Iwo
Jima“ iseennast. Vaene punanahk ei osanud kuulsusega midagi peale
hakata ja kukkus jooma – registreeritud on, et teda peeti avalikus kohas
joobes viibimise eest kinni 52 korda. 24. jaanuaril 1955 leiti tema
surnuks külmunud keha pimade reservaadist Arizonas. Peter LaFarde
kirjutas temast laulu „The Ballad of ...“, mida on kaverdanud mh Kris
Kristofferson, Bob Dylan, Pete Seeger, Johnny Cash. Viimase esituses
kerkis see Billboardi kantriedetabelis koguni 3. kohale. Kes?
65. Tänavuse hooaja paarismängudel osalenud teavad, et Robert Schumann kirjutas sümfoonia
Reini jõest, kuhu üritas end hiljem ära uputada. Eesti kunstiajalugu tunneb aga pallaslast Elmar
Leppik´ut (eluaastad 1904-1949), kes on arvestataval osal oma maalidest kujutanud veekogu,
kuhu lõpuks ära uppuski. Neist teostest ühte näete ka allpool. Milline veekogu?
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66. Rootsist tuule tiibadesse saanud Piraadipartei rakukesed on laienenud paljudesse riikidesse ja
proovivad jõudumööda ka otsustajate hulka pääseda. Enamjaolt on parlamendivalimistel siiski
jäädud alla valmiskünnise, kuid erandiks on kaks Euroopa riiki, kus Piraadiparteid on saatnud
märkimisväärne edu. Neist ühes võeti 2016. aastal 14,5% häältest ja 10 parlamendikohta, aasta
hiljem toimunud erakorralistel valimistel olid vastavad numbrid 9,2% ja 6 kohta. Teises riigis
tehti märkimisväärne tulemus 2017. aasta parlamendivalimistel, kui mõningase üllatusena saadi
üle 10% häältest ja võideti koguni 22 parlamendikohta. Millise kahe Euroopa riigi parlamendis
on Piraadipartei esindatud?
67. Ajakiri Digi valis eelmise aasta parimaks äpiks 2014. aastal beetaversioonina turule toodud
kodumaise äpi, mille loomise idee tuli CERN´i juures töötanud ja Higgsi bosomi avastanud
meeskonnas osalenud füüsik Mait Müntelil tulenevalt oma praktilistest vajadustest. Nüüdseks
kasutab seda rakendust ettevõtte enda andmetel maailmas üle poole miljoni inimese, suur
arengutõuge saadi 2015. aastal Rakuteni rahastuse toel. Aktiivselt on äpi kasutamist promonud ka
Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip, kes enda sõnul kasutab seda süsteemselt iga päev.
Me ei küsi äpi nime, vaid küsime, mis oli see Münteli praktiline vajadus, milleks Ansip ka täna
seda äppi kasutab? Täpne vastus eeldab kolme sõna.
68. Oscari võitnud või sellele kandideerinud väheseid naisreźissööre on mälumängudel ikka aegajalt küsitud. Nende hulka ei kuulu aga ajaloo ainus parima filmireźissööri Kuldgloobuse võitnud
naine. Too sai sellega hakkama 1983. aastal, pälvides auhinna Isaac Singeri näidendil baseeruva
filmi „Yentl“ eest, kus ta ise ka peaosa mängis. Mõningatel andmetel oli tegemist üldse esimese
mõne suure Hollywoodi stuudio filmiga, kus filmi lavastanud naine ise ka peaosa kehastas. Kes on
ainsa naisena võitnud Kuldgloobuse parima filmilavastaja kategoorias?
69. 13. jaanuaril 1910 oli Metropolitan Operas ooperiõhtu, kus etendusid „Talupoja au“ ja
„Pajatsid“ - paarisrakendis, nagu tavaliselt ikka. Caruso laulis ja teisedki tolle aja staarid olid laval.
Aga mitte see ei muutnud seda etendust eriliseks. Millega on too ooperiõhtu ajalukku läinud?
70. Näete pildil Detroidi jõele planeeritavat silda, mis hakkab ühendama Detroiti Kanadas Ontario
provintsis asuva Windsori linnaga ja peaks kõigi eelduste kohaselt valmima aastal 2020. 2015.
aastal otsustati, et sild hakkab kandma mehe nime, kes on ühtviisi austatud nii Detroidis kui ka jõe
teisel kaldal. Otsust sai kuulda ka mees ise, kes ise lahkus meie seast aasta hiljem 88-aastasena.
Kelle nime pildil olev sild kandma hakkab?
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71. 1920. aastal läks see linn koos lähiümbrusega Suursaadikute nõukogu e Suurbritannia, Itaalia
ja Jaapani Pariisi suursaadiku ning Prantsuse välisministri kontrolli alla. Faktiliselt kontrollis
piirkonda Prantsusmaa. 1923 okupeeris ja annekteeris piirkonna selle emamaa ning kuna
Prantsusmaa oli ise ametis Ruhri okupeerimisega, jäi see sündmus praktiliselt tähelepanuta ning
1924 oli ka Suursaadikute nõukogu sunnitud annektsiooni tunnustama. Samas sõlmiti
annekteerijaga kokkulepe, mis andis piirkonnale eristaatuse koos oma parlamendi, kodakondsuse
ja maksu- ning õigussüsteemiga. Kui 1926 emamaal toimus autokraatlik riigipööre, sai sellest
piirkonnast demokraatlik oaas autokraatlikus riigis. Mis piirkonnast on jutt?
72. Cristiano Ronaldo sai oma teise eesnime teadupärast Ronald Reagani järgi. Millise
ameeriklase järgi sai aga oma eesnime Pele? Tõsi küll, ühe tähe olid Pele vanemad nime
pannes siiski vahele jätnud. Nimevalikul sai otsustavaks asjaolu, et üks asju, mille tõttu küsitavat
isikut enim teatakse, oli vahetult enne Pele sündi just tema kodulinna jõudnud.
73. „Pea uhkelt püsti, tuline ja salapärane, inimesest läbi või ülevaatav, pilk kaugustesse suunatud,
pikk siidine karv uhkelt tuules hõljumas“ – nii kirjeldab veebisait koer.ee koeratõugu, mis Stanley
Coreni 1994. aasta uurimuse „Koerte intelligents“ järgi on maailma kõige lollimaks koeratõuks.
Uusi käsklusi peab talle enne mõikama hakkamist kordama tavapäraselt enam kui 100 korda ning
juba õpitud käskluste peale reageerib ta esimesel korral vähem kui 25% juhtudest. Milline
koeratõug, mille algupärane nimi on Tazi Spay, on maailma rumalaim? Vastuse üle pole väga
imestada, sest riigis millega koeratõu nimi seostub, on näiteks ka inimeste kirjaoskuse tase vaid
38%.
74. Juutide pulmad ei erine kristlaste omadest ülemäära palju, kuid mõningad erilised rituaalid
neil siiski on. Näiteks peab peigmees tseremoonia käigus alati purustama parema jalaga ühe
eseme. Mille?
75. Millise mõni aasta tagasi Lääne-Virumaalt tuule tiibadesse saanud koosluse liikmetele
viitab allolev pildirida?
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76. See Rooma keiser viis Rooma riigi bürokraatia kõigi aegade suurimale tasemele. Tema
suurimad plaanid – hinnakontrolli kehtestamine ja kristluse väljajuurimine – lõppesid fiaskoga.
Küll kehtestas ta Rooma riigis esimesena ühetaolise maksusüsteemi. Kristlaste vastu suunatud
veresaunade tõttu on just temast saanud Serbia mütoloogias Saatana kehastus. Ta oli ka esimene
Rooma keiser, kes ise tagasi astus, viidates kehvale tervisele. Suri seitse aastat pärast seda
tänapäeva Splitis, ka sündinud oli ta tänases Horvaatias, Splitist mõne kilomeetri kaugusel. Kes?
77. Bastille´ vanglasse oli 14. juuliks 1789 ehk päevaks, mil revolutsiooni käivitanud rahvamassid
seda ründasid ja vangid vabastasid, jäänud vaid seitse vangi. Nende vangide hulka kuulunud nelja
vekslivõltsija, kahe vaimuhaige ja ühe isa soovil sinna paigutatud aristrokraadi nimesid täna keegi
vaevalt teab, kuid kõigest 10 päeva varem oli Bastille´st viidud ära hullumajja mees, kelle
aadlinime ilmselt kõik siinolijad kuulnud on. Kes oleks võinud olla kuulsaim 14. juulil 1789
vabastatud vang, kui ta poleks mõned päevad varem andnud alust enda hullarisse
toimetamiseks? Oma 74 aasta pikkusest elust istus küsitav vangis kokku 32 aastat, neist 10
Bastille´s.
78. Formaalselt keelustati orjapidamine USA-s alles 1995. aastal, sest siis ratifitseeris viimane
osariik 1865. aastal vastu võetud 13. konstitutsiooniparanduse, mis orjapidamise keelab. Samas
olid selles osariigis juba XIX sajandi algul orje julmuse eest kaitsvad seadused. Mis osariik?
Tegemist on USA ühe vaeseima osariigiga, kus elab suhteliselt kõige rohkem mustanahalisi – ligi
40% osariigi elanikkonnast. Osariigis pole ühtegi suuremat linna, üle 100 000 elaniku on vaid
pealinnas. Tööpuudus on kõikidest osariikidest suurim, tervishoiu tase viletsaim.
79. Juuresoleval pildil on printsess Diana esmakordselt kandmas kuulsat musta kleiti, millest
tänaseks on saanud maailmas kõige kallimalt oksjonil müüdud kleit. See Victor Edelsteini loodud
kleit on saanud nime näitleja järgi, kellega Diana selle esmakandmisel 1985. aastal Valges Majas
tantsis. Millise näitleja järgi tuntakse seda musta kleiti?

80. Nimetage helilooja ja teos!
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"The Witcher"; Andrzej Sapkowski
nelikud
Filipiinid
24. veebruar
Diana Ross; Roberto Baggio
ukrainlased; baśkiirid; tśuvaśid; tśetśeenid
Sinclair Lewis
(Hotell) Sacher
Bertha Benz
aastas olevate päevade arvu
olümpiamängud
Nicolaes Tulp
jättis endale neiupõlvenime
Kamerun
"Tutti Frutti"
Hugh Laurie
kandidaat
guajaavipuu
enim lõhkeaineid kasutanud film
Ghetto
1927
Rene Laennec
Sebastien Ogier
Kirgiisi ANSV
rööviti Frank Sinatra poeg
Jane Grey
Georges Simenon
autoraadio
Jimmy Choo
Karutapja orden
Colchester
hobuseparisnikud
tavavahelik
Jaapan; uue keisri valitsusaeg
Ennio Morricone
Louis-Napoleon Bonaparte e Napoleon III
Selma
Edmond Halley
Šveits
Lech Walesa
Warren G. Harding
"Jabberwocky"
Venemaa
pantrik
Herakleitos; Diogenes
Alfred Rosenberg
Kant
The Elders ("vanurid")
lambapügaja
JYP Jyväskylä
Korintos
kaguan
kokaraamat
Holland; Belgia
Giuseppe Verdi; "Trubaduur"

Nobeli kirjanduspreemia aastal 1930
viide Sacheri tordile
maailma esimene pikem autosõit
111 meetrit = 365 jalga
pildil Rahva Ühtsuse Erakonna juht Pavo Raudsepp
maalit "Doktor Tulpi anatoomialoeng"

originaalesitaja Little Richard
tuntuim roll dr House
nimetatakse ka guaavipuu
loodi sealsete juutide tarbeks
1926 ja 1928 annavad 1 punkti
Kehalas asub Baltimaade suurim rallikompleks
röövijad lasid tal telefoniputkadest helistada
komissaar Maigret´ looja
Malaisiast pärit kingabrändi looja
pildilt keskelt kustutatud võitleja karuga

praegune keiser Akihito sai troonile 1989
parima filmimuusika Oscar 2016, elutöö Oscar 2007

Nobeli rahupreemia 1983, Poola ei lubanud minna
USA president aastatel 1921-23
Krasnodari krais Abrau järve kallastel
pärit vastavalt Efesosest ja Sinopest

Meistrite Liiga võitja, Robert Rooba koduklubi

Hannah Swensen on pagar
järgnevad Läti, Taani, Bosnia, Horvaatia ja Serbia

AP
IT
IT
AP
AP
AP
AP
IT
IT
AP
IT
IT
AP
AP
AP
AP
IT
AP
AP
IT
IT
AP
IT
AP
AP
AP
AP
IT
IT
AP
AP
AP
AP
IT
IT
AP
AP
AP
IT
IT
AP
AP
IT
IT
IT
AP
AP
AP
IT
IT
IT
AP
IT
AP
AP

Küsimused: Andres Pulver, Illar Tõnisson

Rakvere paarismäng 18
7.04.2018
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
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Linnupüüdja
Laos; Mekongi jõgi
Tolstoja / Tolstoi
Vasaloppet
maurid ja kristlased
Lääne-Austraalia; Krasnojarski krai
17 minutit
härg / pull
Ira Hayes
Pühajärv
Island; Tśehhimaa
parntsuse keele õppimine
Barbra Streisand
esimene raadio otseülekanne
Gordie Howe
Memel
Thomas Alva Edison
afganistani hurt
veiniklaas
5MIINUST
Diocletianus
markii de Sade
Mississippi
John Travolta
Mike Oldfield; "Tubular Bells"

Valitses aastatel 919-936
Tatjana Tolstoja ja Aleksei Tolstoi
Moros y Cristianos
15-16 ja 18-19 minutit annab 1 punkti
Wall Street Bull ehk Charging Bull

äpp on Lingvist

mängis 1946-71 Detroit Red Wingsis
Pele nimi oli Edson Nascimento
ka afgaani hurt
Päevakoer, Lancelot, Estoni Kohver ja Põhja-Korea
keiser aastatel 283-305
Donatien Alphonse Francois de Sade
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