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1 Varem arvestati Veneetsias, et gondel “da nolo” mahutab kuni 6 inimest peale gondoljeeri ja 
gondel “da parada” maksimaalselt 14 inimest. 2020 juulis, kui turistid toibusid koroonaviirusest 
tingitud piirangutest ja hakkasid jälle Veneetsiat külastama, muudeti see reegel nii, et “da nolo” 
võib nüüd võtta peale kuue asemel viis ja “da parada” neljateistkümne asemel maksimaalselt 
kaksteist reisijat. Miks linnajuhid vähendasid populaarsete “paatide” mahutavust? 
 

2 See 1995. aastal Clint Eastwoodi lavastajakäe all valminud romantiline draama jutustab 
elukogenud fotograafi (keda kehastas Clint Eastwood ise) ja koduperenaise (Meryl Streep, kes 
kandideeris selle rolliga Oscarile) põgusast, kuid sügavast ning varjundirikkast armuromaanist. 
Milline sõna puudub selle filmi pealkirjast: „Madisoni maakonna .....“?  
 

 
 

3 Mullu (2019) laskis Inglise Kuninglik Rahapada (The Royal Mint) välja 50-ne pennise 
mälestusmündi ühe tuntud mehe 160-nda sünniaastapäeva auks. Reversil on kujutatud 
kuninganna Elisabeth II. Kiri teisel mündi poolel oli tehtud aga üliväikeses kirjas, nii et lugeda sai 
vaid luubi abil. Kelle auks see münt vermiti? Muuseas, see tegelane, keda on mündil kujutatud, 
oleks mullu saanud tinglikult 132 aastaseks ja paljude arvates on ta tänini täie tervise juures. 
 

4 Seda nime kannab moonde läbi teinud täiskasvanud putukas, aga nii nimetatakse ka Rooma 
leegionide standardite (signa militaria) märke, mis eristasid üksteisest erinevaid üksusi. See 
tähendab ka midagi, mida võib igaüks ka ise endale kujundada. Milline sõna sobib kõige eelneva 
kohta?  
 

5 Kellele avati hiljuti Järvamaal Koerus tema 100. sünniaastapäeva eel fotol olev mälestusmärk? 
Sellel on kirjas: „Mina usun raamatusse. Usun vaba sõna sisse, raamatusse raiumisse“.  

 
 

6 Milline inimtegevus jahutab aju nagu ventilaator, mis näiteks jahutab arvuti sisemust. Kas see on: 
norskamine, tatistamine, haigutamine või nutmine? 

 
 
 
 
 



MÄLUMÄNG SEENIORIDE LIIGA 60 + Hiiu Pubi 31.10.20 
 

7 Katariina Suur asutas selle asutuse 1764. aastal. Ta kirjutas sellele ka reeglid, mille esimene lause 
kõlas järgmiselt: "Kõik auastmed jäävad ukse taha, samamoodi kübarad ja eriti mõõgad". Milline 
tänapäevani tegutsev asutus?   

 

8 Kes on pildil? Tegemist on praegu 52-aastase Barcelona olümpiavõitja ja 6 tähtsa turniiri võitjaga 
aastatel 1985-96. Samuti kuulub ta 2007-st Team PokerStarsi. 
 

    
 

9 Jaapani ärimees Daisuke Inoue on sündinud 1940 ja seega võiks ta vabalt osaleda tänases 
“dinosauruste lahingus”. Nishinomiya rongijaama taguse pannkoogiputka omaniku poeg paraku 
ei patenteerinud oma 1971 tehtud leiutist ning hoopis filipiinlane Roberto del Rosario esitas 1975 
patendi sellele süsteemile. Sellegipoolest tunnustas 1999 ajakiri Time Inoue rolli, seades teda 
“Sajandi mõjukamate aasialaste” hulka väitega, et “kui Mao Zedong või Mahatma Gandhi 
muutsid Aasia päevi, siis Inoue muutis öid”. 2004 pälvis Inoue Ig Nobeli rahupreemia selle eest, et 
“pakkus inimestele täiesti uut viisi õppida üksteist sallima”. Jaapanlane sai autasustamise 
tseremoonial pikima aplausi, mida Harvardi ülikoolis on kunagi kuuldud ning publik laulis talle – 
“Ei saa silmi sinult võtta”. Mille leiutajaks peetakse Daisuke Inoue`d? 

                                                                                                                         
10 Kuulete ühe seriaali tunnuslugu. Kes laulab? See andekas muusik elas siinilmas kahjuks ainult 22 

aastat. 

 
 

11 See üks viiest kääbusplaneedist on suurim Marsi ja Jupiteri vahel olevas asteroidide vöös paiknev 
taevakeha. Nime sai ta vanarooma vilja- ja põllutööjumalanna järgi. Kääbusplaneedist sai 
omakorda nime keemiline element järjenumbriga 58. Mis nime see taevakeha kannab? 
 

12 Kirjanik Enn Kippel on peale noorsoojutustuse "Meelis" kirjutanud ka romaane. Üks neist on 
"Kuldvasikas" (1939) – romaan kapitalistliku ühiskonna pahedest, mille peategelaseks on pidevalt 
rahahädas olev kingseppmeister Üril. Tegevuse toimumiskohaks valis kirjanik oma naise 
sünnilinna Jõgeva, kuid muutis selle nime. Kirjandusliku nime sai see linn hoopis ühe asumi järgi, 
kusjuures selle asumi kilvaesindus on tulnud kuus korda Eesti mälumängumeistriks. Nimetage see 
kirjanduslik linn või kilvasõbralik asum? 
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13 Mis aastal toimusid kõik alljärgnevad sündmused? 1 punkti võimalus sõltuvalt eksimuse 
ulatusest. 
 
Sünnivad: Risto Ryti, Anna Ahmatova, Igor Sikorsky, Erle Stanley Gardner, Jawaharlal Nehru, Anton 
Starkopf, Cyrillus Kreek, Peeter Parikas, Artur Adson. 

 
Avatakse Moulin Rouge, Brasiilia iseseisvub, paigaldatakse esimene telefoniputka, avatakse 
raudteeliin Tapa-Tartu-Riia. 
 

14 Alloleva maali („Via della Lungara“) eest maksti selle aasta maikuus oksjonil 115 000 eurot. Kes 
on selle maali autor? 

 
 

15 Väidetavalt on järgnev lugu tõestisündinud. Vjatšeslav Tihhonov käis arsti juures niinimetatud 
Kremli haiglas. Järjekordsel visiidil sisenes ta arsti kabinetti, aga arst oli tööhoos paberite 
täitmisega ja pilku tõstmata küsis: "nimi", mille peale Tihhonov vastas: "Tihhonov". Arst, ikka pilku 
tõstmata, küsis: "auaste"? Mida Tihhonov selle peale vastas? Igatahes sundis see vastus arsti 
pilku patsiendile tõstma. 

16 Millisel poolsaarel ehitasid Jules Verne'i kangelased hiiglasliku kahuri, et lennata Kuule? 
Esimesteks “astronautideks” pidid saama kapten Nicholl, suurtükiklubi president Impey Barbicane 
ja seikleja Michel Ardan, seda Verne ulmeraamatutes “Maalt Kuule otsereis 97 tunni ja 20 
minutiga” (De la Terre à la Lune, trajet direct en 97 heures 20 minutes) ning “Ümber Kuu“ (Autour 
de la Lune). 

17 Kes on sellel fotol olevad härrad, kes kahe peale on võitnud neli olümpiamedalit? Foto on tehtud 
eeldatavalt 60-ndatel aastatel. 
 

 
 

18 Tänavu möödus 50 aastat küsitava ansambli omanimelise debüütalbumi müügile jõudmisest. 
Seda peetakse maailma esimeseks heavy-metal stiilis ilmunud albumiks. Nende 19. ja seni 
viimane album kannab nime „13“ ja see ilmus aastal 2013. Milline ansambel? 
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19 Kes on kirjutanud raamatud "Laevaga Leningradist Odessasse ehk Miks otse minna kui ringi 
saab" (1957), „ Naljakas inimene“ (1965), „Maailm arlekiini kuues“ (1973), „Portreed minus ja 
minu ümbert“ (1975)? 
 

20  See 1960. aastal Hanoveris sündinud daam võiks ka osaleda tänases mängus. Lisaks 
ümmargusele tähtpäevale leidis tema perekonnas sel aastal aset ka kurb sündmus, kui 107-
aastaselt suri ta vanaema. Kes on sellel 2012. aastal Tallinnas tehtud pildil? 

 
 

21 50 aasta eest, 1970. aasta jaanuarist kuni aprillini ei tohtinud Eesti Raadios mängida lääne 
muusikat. Mis oli selle põhjuseks? 
 
 

22 Kunstimaailmas tuntud La Belle Epoque perioodi piiritletakse kahe militaarse sündmusega, 
millistega? 1 õige- 1 punkt 
 

 

23 Kes on piltidel? Ta sündis Kairos 1913. aastal ning esines laval kuni 86. eluaastani. Suri Viini 
lähedal Badenis 2004. aastal. 

 
 

24 Seda aastatel 1855-1923 elanud prantsuse hugenottidest pärinenud USA leiutajat ja ärimeest 
hakati pärast surma kutsuma „kõige rohkem inimkonna nägu muutnud inimeseks“, tänu muidugi 
tema tehtud leiutisele, mille ta patenteeris 1901. aastal. Kellest on jutt? 
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25 See käesoleval aastal meie hulgast lahkunud näitleja on kehastanud Kristust ja võidelnud 
Saatanaga, mänginud malet Surmaga, osalenud filmides „Barbar Conan“, Bondi-seeria filmis „Ära 
iial ütle iial“, Tähesõdade-seeria filmis „Jõud tärkab“, „Troonide mängus“ jne. Ta on ka esitatud 
Oscari nominendiks täiesti sõnatu rolli eest. Kellest on jutt?  

 
26 

  
Pildil olev loomake (Tragulus versicolor) on maailma väikseim kabjaline. Tema eestikeelne nimi on 
Vietnami ….. Milline kahest loomanimest koosnev liitsõna sobib punktiiri asemele ? Näide : 
karukonn. 
 

  
 

27 Kes laulab? See 1952. aastal sündinud mees jõudis ülemaailmse tuntuseni 1999. aastal. 
 

28 Millises tänapäeva riigis elab kõige rohkem tatte ehk taadi keelt kõnelevaid inimesi? Huvitaval 
kombel oleme ka meie mingil ajalooetapil elanud tattidega ühes riigis. 
 

29 2020 on selline aasta, kus jäid ära suuremad üritused ja ka teatrid «puhkasid». Hiljuti tehti aga 
kokkuvõte 2019-nda aasta teatrihooajast. Millisel Eestis tegutseval teatril oli mullu kõige 
suurem külastajate arv ? Seda teatrit külastas 2019. aastal  157 363 inimest, kusjuures 
uuslavastusi oli vaid 9 ning anti 280 etendust. 
 

30 Igapäevaselt müüakse seda jooki kümnetes miljonites ühikutes, mis on ilmselt ka rekordiks. 
Sellega võrdles kunagine vutiäss Paul Gascoigne teist ässa Paul Ince`i, kui viimane oli väljakul viga 
saanud: "must mees valge peasidemega". Millist jooki meenutas siis Ince Gascoigne`ile? Täpsem 
vastus annab rohkem punkte. 
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31 Sel aastal tähistas oma 90. sünnipäeva Saarepere külas Kabala vallas sündinud mees, kes lõpetas 
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, oli EKP Tartu linnakomitee esimene sekretär ja Eesti NSV 
kultuuriminister. Ka uuel ajal tegutses ta aktiivselt edasi – töötas riigiprokuratuuris, kõrgkoolis 
LEX prodekaanina ja Tallinna Vanglas juristina. Kellest on jutt? 
 

32 Seda on tehtud läbi aegade kolmel korral : 1960, 2012 ja 2019. a. Viimasena võttis selle ette pildil 
olev härrasmees nimega Victor Vescovo. Mis ettevõtmisega on tegemist ? 

 

 
 

33 Populaarse komöödiasugemetega inglaste ja prantslaste koostööna valminud krimisarja "Surm 
paradiisis" (Death in Paradise) tegevus toimub väljamõeldud Saint-Marie` saarel, mis asuvat 
Kariibi meres. Tegelikult toimusidki võtted ühel kontuurilt kikilipsu meenutaval Kariibi mere 
saarel. See saar on 1630 km2 suur ja seal elab ligi 400-tuhat inimest. Mis saar? Lisapunkti saab 
see kilvar, kes oskab lisaks saare tavanimele vastata ka arawakikeelse saare nime, mis tõlkes on 
"kaunite vete saar". Muuseas, arawaki nimi kõlab eestlase kõrvale üsna naljakalt. Meil on aga 
müügil ka samanimeline rumm (kirjutage A ...; B...) 

 
34 1960. aastal sündinud saksa lauljatari Nena seni tuntuim lugu pärineb aastast 1983 ja kannab 

pealkirja „..... õhupalli“. Mitmest õhupallist laulis ja laulab edasi Nena? 
 

35 Kes hoiab käes omanimelist Barbie nukku? 

 
 

36 Tema elu armastuseks oli austria juudi Kurti abikaasa Vivica Bandler, kes sai tema töödes nimeks 
Vifslan, eestikeelses tõlkes Lipsik. Kellest on jutt? Ennast nimetas ta Tofslaniks, eestikeelses tõlkes 
Tutsikuks? Talle on pühendatud ka kaheeurone mälestusmünt ning eluloofilm, mille lavastajaks on 
Zaida Bergroth. 
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37 40 buldooserit, 90 kallurit, 65 tõstekraanat ja 55 ekskavaatorit töötasid 1989. aastal ühel objektil. 
Millises Euroopa pealinnas see objekt asus? 
 

38 Millises linnas toodeti kaubaveo furgoone ЕрАЗ -762?  
 

 
 

39 Selle aasta septembris said ühepäevase vahega 60-aastaseks kaks tuntud näitlejat, kes omavahel 
kemplesid filmilinal Bridget Jonesi pärast. Kes on need kaks rivaali? 
 

40 Persoon, kelle nime tahame vastuseks, on väga tuntud ja sai tänavu 21. või 23.oktoobril 80-ne 
aastaseks. Karl Ristikivi rõõmustas tema edu üle. Kutse Milaanosse lükanud küsitav aga tagasi 
väidetavalt lausudes, et tal ei ole ei aega ega tahtmist itaalia keelt õppima hakata. Omal alal 
hinnatakse teda tänini maailma parimaks ja seda hinnangut toetavad faktid. Ta on muuhulgas 
öelnud, et edu ei ole juhus, vaid raske töö, õppimine ja ohverdus; sedagi, et ärkab vahel öösel 
üles ja mõtleb, miks on tänini nii populaarne, kuid ei ole sellele küsimusele vastust leidnud; aga ka 
seda, et tal on üksjagu ärihuve, ent ta ei tööta kellegi heaks. Kellest käib jutt? Muuseas 
ennustamine, mida ta armastab aeg-ajalt teha, läheb tal reeglina untsu – kõik tuleb välja 
vastupidi.    

 

41 See autoportree ehk teos nimega „Hirm“ valmis kunstnikul 1954 ja on suuresti ajendatud kuulsa 
norralase Edvard Munchi teosest „Karje“ („Skrik“). Teos valmis kunstniku 30-ks sünnipäevaks. Kes 
on selle teose autor?  

 
 

42 Kui palju kaalub oda, mida lennutavad Magnus Kirt ja teised tipptegijad suurvõistlustel? Nagu 
ikka, sõltub punktide arv vastuse täpsusest. 
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43 See keskaja arst ja loodusteadlane Šveitsist võttis endale ülikooli lõpetamise aegu nime vanarooma 
arsti Aulus Cornelius ..... järgi, näidates sellega, et on temast parem arst. Väitis, et kõik on mürk ja 
kõik on ravim, asi sõltub vaid kogusest. Oli muudegi revolutsiooniliste ideede autor, näiteks haavad 
pidada kõige paremini paranema, kui need jätta omapäi, vaja ainult puhastada, et solk sisse ei 
saaks. Kellest on jutt? 
 

44 Vasakpoolsel fotol on skulptor Burganovi töö - “Rahvaste sõpruse” monument (Калыкъёслэн 
эшъяськонзылы монумент) Ižkaris. See valmis 1972 aastal, mil teisel fotol olev kohalik 
naisterahvas oli saanud hakkama ühe tubli saavutusega. Rahvas monumendi pikka 
udmurdikeelset ega ka lühemat venekeelset nime tavaliselt ei kasuta, hoopis populaarsem on 
selle monumendi kõnekeelne nimi. Milline?  

  
 

45 Millega läks maailma ajalukku umbes 70 000 elanikuga Hispaania linnake Sanlucar de Barrameda 
aastail 1519-1522?  

46 Briti armee leitnant F.J. Ricketts komponeeris 1914. aastal pseudonüümi Kenneth Alfordi 
kasutades marsi nimega „Colonel Bogey March“. II maailmasõja ajal lauldi seda sõnadega „Hitler 
Has Only Got One Ball“ („Hitleril on ainult üks munand“). Hiljem on seda kasutatud muuhulgas ka 
India 1967. aasta spioonifilmi „Juveelivaras“ laulu "Yeh Dil Na Hota Bechaara“ alguses. Helilooja 
Malcolm Arnoldile tõi aga Oscari selle loo kasutamine ühes 10 aastat varasemas tuntud filmis. 
Millises filmis? 
 

47 Kes on fotol? Tema keha katab siin ainult kehamaaling.  

 
 

48 Läti praegune president ja peaminister on olnud ametis eelmisest, 2019. aastast. Kas teil on aga 
selle ajaga ka nende nimed meelde jäänud (1 õige = 1 punkt)? 
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49 Märtsi lõpul 1939, seega vahetult pärast Tšehhoslovakkia kampaaniat, mille käigus Sudeedimaa 
liideti Saksamaaga, Tšehhist sai Böömi- ja Määrimaa Protektoraat ning lühikeseks ajaks iseseisvus 
Slovakkia, ning enne Poola sündmusi, viis Hitler läbi veel ühe eduka ühendamise. Mis piirkond 
ühendati siis Saksamaaga, seda ilma ühegi pauguta ning ainult diplomaatilisi (jõu)võtteid 
kasutades? Maa-ala suurus oli ca 2400 km2, 140 tuhat elanikku asustasid peamiselt ühte olulist 
linna. 

50 Selle rahatähe raha esiküljel on kujutatud kunstnikku ja tagaküljel selle kunstniku poolt 
joonistatud hirve. Kes on see kunstnik? 

 

51 2019. a oktoobris Brisbane`is toimunud ... MM-il saatis suur edu Eesti koondist. Viiest klassist olid 
eestlased parimad kolmes, sealjuures kahes klassis tuli kaksikvõit. Kuldmedalid said kaela Lembit 
Vaher, Tõnu Sepp ja Ando Rohtmets. Kokkuvõttes jäi eestlaste medalisaagiks 3 kulda, 3 hõbedat ja 
1 pronks. Mis spordiala tuleks kirjutada punktiiri asemele? 

 

52 Millisest riigist on jutt? Selle 2,1 miljoni elanikuga riigi neli peamist rahvusrühma on fangid, 
punud, nžebid ja ombambad. Riigi majanduse alustala on nafta ning seetõttu kuulub ta ka kõrge 
inimarengu tasemega riikide hulka. Tegemist on ka ühe maailma suurima mangaanitootjaga. 
2015. aasta Aafrika parim jalgpallur Pierre-Emerick Aubameyang on selle riigi koondise kapten. 
Riigile on seni ainsa olümpiamedali toonud taekwondo-sportlane Anthony Obame, kes 
võitis 2012. aastal Londonis kehakaalus 80+ kg hõbemedali ning aasta hiljem tuli ta ka 
maailmameistriks.  
 

53 Pildil olevat daami (1873-1949) on kutsutud „Eesti teatri vanaemaks“. Kohe laulma hakkav mees 
(1951-1992) kandis temaga ühesugust perekonnanime. Kirjutage see perekonnanimi. 

 
 

54 Kes on Eesti aasta lind (Podiceps cristatus)? Pilti ei tasu näidata. On hea sukelduja ja tuntud ka 
perssjala nime all. 
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55 Nüüd me teame, kes on esimene autoralli maailmameister pärast kahe Sebastieni – Loeb`i ja 
Ogier`i valitsusaega. Kes oli aga viimane autoralli maailmameister enne kahe Sebastieni 
valitsusaega? 
 

56 Sellel fotol on kaks lauljat 2015. aasta Grammy auhinna vastuvõtmisel oma ühise plaadi eest. 
Ühele neist (sündinud 1986) oli see 4.; teisele (sündinud 1929) 58. stuudioalbum. Mõlemad 
esinevad edukalt edasi. Kes (2 nime)? 
 

 
 

57 Enne kojuminekut ka üks retsept. Peamiselt valge kala juures kasutatava ..... kastme 
valmistamiseks võta viis kõvaks keedetud muna ja riivi või tee need kahvliga pudiks. Pane 3 dl 
puljongit keema, lisa munad, võta kastrul tulelt ja sega vispliga sisse 50 g tükeldatud võid. Sega 
kõik vispliga ühtlaseks ning maitsesta soola ja pipraga. Laota ahjuvormi kergelt läbi praetud kala 
peale ja küpseta ahjus u 170 kraadi juures 20–30 minutit, kuni pealiskiht hakkab kergelt 
pruunistuma. Haki peale maitserohelist ja naudi koos keedukartuli või riisiga. 
Millise riigi nimi sobib punktiirile? 

58 Lucanus cervus on Eestis looduskaitse all. Mis on selle põrnika eestikeelne nimi? See tuleneb 
isase põrnika välimusest. 

 
59 Buddha kõneles neljast üllast tõest oma esimesel jutlusel Sarnathis, Benarese lähedal : 

1) SEE on olemas; 
2) SELLEL on põhjus; 
3) SELLELE saab teha lõpu; 
4) SELLEST vabanemisele viib kaheksaosaline tee. 

Mis on SEE, millest kõneles Buddha? 
 

60 Kui lähtuda suurusest, siis kes võisid võita kunagise kujuteldava dinosauruste lahingu (ehk kes 
neist olid suurimad) ? Kas Carcharodontosaurused, Giganotosaurused, Spinosaurused või 
Tyrannosaurused ?   
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VASTUSED SEENIORIDE MÄNGULE 31.10.20.  

KÜSIMUSTE AUTORID: Tenno Sivadi, Indrek Salis, Lauri Tammerand, Alar Heinaste, Jevgeni Nurmla. 

 
1. Tehti kindlaks, et inimesed on keskmiselt raskemaks läinud ja seda eriti pärast koduses karantiinis 

istumist ning turvalisuse eesmärgil vähendati gondlite mahutavust. 
2. „Sillad“. 
3. Sir Arthur Ignatius Conan Doyle (1859-1930), šoti kirjanik, luuletaja ja arst, kelle tuntuim 

kirjanduslik tegelane Sherlock Holmes ilmus esmakordselt lugejate ette 1887 raamatus “Etüüd 
punases” (A Study in Scarlet); mündi tagumisel küljel üliväikese kirja juures on kujutatud ka 
Holmesi siluett ja loetletud üles kõik teosed, kus tegutseb see kuul  us detektiiv. 

 
4. Imago; kõige lihtsam imago (imaago) näide on valmik. 
5. Kalju Lepik. 
6. Haigutamine. 
7. Ermitaaž, mis tähendab eraklat; tänapäeval kutsume seda muuseumiks; Ermitaaž oli algselt 

mõeldud teadlastele ja kunstnikele, kes käisid seal vaikuses teiste kunstnike töid nautimas ja 
mõtlemas. 

8. Boris Becker. 
9. Karaoke masina. 
10. Buddy Holly. https://www.youtube.com/watch?v=ZRmqC1vVDFs  
11. Ceres (keemiline element tseerium). 
12. Mõigu; Mõigu KEK eesotsas Aare Sireliga tuli Eesti võistkondlikuks meistriks aastatel 1986-1991. 
13. 1889. 
14. Olev Subbi. 
15. Standartenführer; Tihhonovi auaste kultusfilmis “17 kevadist hetke”. 
16. Florida poolsaarel, kus alustati Columbiad`i nimelise kahuri ehitamist; näide sellest kuidas ulme 

ennetas reaalset elu, sest teadaolevalt asub tänasel päeval Florida poolsaare Canaverali neeme 
lähedal Merritt`i saarel just Kennedy Kosmosekeskus. 

17. Alfred Neuland ja Arnold Luhaäär. 
18. Black Sabbath. 
19. Voldemar Panso (ka selle aasta juubilar – 100). 
20. Merlene Ottey. 
21. V. I. Lenini 100. sünniaastapäev. 
22. Prantsuse-Preisi sõda ja I Maailmasõda. 
23. Marika Rökk. 

24. King Camp Gillette (patenteeris turvalised žiletiterad). 

25. Max von Sydow (1929-2020). 
26. Hiirhirv. 
27. Vladimir Putin. https://www.youtube.com/watch?v=ekeq4szDmJo  
28. Aserbaidžaanis; kokku on maakeral tatte 30 tuhat, neist 25 500 elab «Aserstanis» ; Eestis elas 

2011 rahvaloenduse andmetel 75 tatti (meil küll kasutatakse soliidsuse pärast nende kohta 
nimetust taatlased). 

29. Rahvusooper Estonia ; rahvuskombinaati Vanemuist külastas 152 601 inimest ja Eesti 
Draamateatrit 100 898, teistel juba alla 100-tuhande, samas kõige enam uuslavastusi tegi Kanuti 
Gildi Saal – 18 ja kõige enam etendusi andis Vanemuine – 514. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRmqC1vVDFs
https://www.youtube.com/watch?v=ekeq4szDmJo
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30. (pokaal) Guinnessi õlut; tume õlu valge vahutordiga; küsimuses on vihje rekordile a la "Guinnessi 
rekordite raamat". 

31. Johannes Lott. 
32. Mariaani süvikusse laskumine. 
33. Guadeloupe (A) (kohalikus antillide kreoolis Gwadloup); arawaki keeles - Karukera (B) (tõlkes 

"kaunite vete saar"); Guadeloupe on Prantsuse meretagune piirkond. 
34. 99 (originaalpealkiri „Neunundneunzig Luftballons“).  
35. Valerie Adams (neiupõlvenimiga Vili). 
36. Tove Jansson. 
37. Berliinis; lõhuti Ida- ja Lääne-Berliini vahelist müüri. 
38. Jerevanis (masina rahvapärane nimi oli „Armeenlase kättemaks“). 

39. Hugh Grant ja Colin Firth. 

40. Jalgpallilegend Pele; ainus jalgpallur, kes tulnud kolmekordseks maailmameistriks; Ristikivi jälgis 
1958. aasta MM-i tähelepanelikult ja oli väga rahul, et Rootsi finaalis Brasiiliale kaotas; samas 
ennustas ta, et 1994 võidab tiitli Kolumbia, kes aga ei pääsenud alagrupistki edasi, 1998 võidab 
tiitli Hispaania, keda tabas samuti kolumblaste nelja aasta tagune saatus, 2002 pidid finaalis Pele 
arvates mängima Prantsusmaa ja Argentiina aga jälle kumbki alagrupist edasi ei saanud, aga 
Brasiilia ei pidanud tema arvates sellel MM-il grupist üldse edasi pääsema aga brasiillased tulid 
hoopis maailmameistriteks; samuti on ta ennustanud Neymarile suurt tulevikku ning Messi ja 
Christiano Ronaldo kiiret hääbumist, mis seni pole teostunud, kui mitte arvestada Neymari 
väljapaistvad näitlejaoskusi “sukeldumise” alal 

41. Ülo Sooster (1924-70). 

42. 0,8 kg.  
43. Paracelsus (kodanikunimega Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim). 

44. Kulakova suusad (õige ka lihtsalt “suusad”). 
45. Siin algas ja lõppes ajaloo esimene ümbermaailmareis. 
46. "Sild üle Kwai jõe". https://www.youtube.com/watch?v=Mx96NLBAahk 
47. Anu Välba.  
48. President Egils Levits ja peaminister Arturs Krišjanis Karinš. 

49. Memeli (Klaipeda) piirkond. 
50. Niko Pirosmani (1862-1918), georgia kuulus naivist. 
51. Automudelisport. 
52. Gabon. 
53. Konsa (Amalie ja Neeme). https://www.youtube.com/watch?v=XNj_KOqkPvQ  
54. Tuttpütt. 
55. Petter Solberg (2003). 
56. Lady Gaga ja Tony Bennett. 

57. Poola. 

58. Põderpõrnikas. 

59. Kannatus.  

60. Carcharodontosaurus oli 43,5 jalga suur ja kaalus 33 345 naela, Giganotosauruse vastavad 
näitajad olid 42,6 ja 30 438, Spinosaurusel 41,2 ja 26 428 ning Tyrannosaurusel 39,3 ja 20 085 ; 
eks tänanegi üritus ole justkui dinosauruste lahing. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mx96NLBAahk
https://www.youtube.com/watch?v=XNj_KOqkPvQ

