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1. Eestis ja ka mujal on mitmeid kohanimesid, mida nalja, traditsiooni või kriitikameele puudumise tõttu 

on nimetatud Eesti Šveitsiks, Eesti Peterburiks jne. Fotol nähtav kanaliterohke piirkond on tuntud kui … 

Veneetsia. Millise Eesti linnaga on tegemist? 

  
2. Teatavasti on samblikud sümbiootilised organismid, mille üheks osapooleks on seen ja teiseks vetikad 

või tsüanobakterid. Samblikel ei ole juuri, lehti ega varsi, vaid neil on lehtja, põõsasja või koorikja kujuga 

keha, mis imab niiskust ja toitaineid. Mis terminiga nimetatakse sambliku keha? (see on üksiti ka ühe 2002. 

a kahevõistluse olümpiavõitja perekonnanimi) 

3. Millise eelmise sajandi keskpaigas tegutsenud ning ühe linna järgi tuntud väga lühiajalise koosluse 

vähem tuntumad liikmed olid Wilhelm Stuckart, Karl Saur, Otto Georg Thierack, Herbert Backe, Franz 

Seldte ja Julius Heinrich Dorpmüller? 

4. Viiel Aafrika riigil on maismaapiir vaid kahe teise riigiga. Mis on neist suurim nii pindalalt kui 

rahvaarvult?   

5. Milline maailmakuulus maiustus hakkab Suurbritannias peatselt taas kandma nime Marathon, mida ta 

kandis seal ka kuni 1990. aastani? 

6. Millise 1985. aastal ilmunud romaani järg on sügisel raamatupoodidesse jõudev „Testamendid“ („The 

Testaments“)? Romaan leiab aset 15 aastat pärast esimese romaani tegevustikku ning pääses tänavuse aasta 

Bookeri auhinna finalistide sekka, hoolimata sellest, et see polnud ilmunud. 

7. Millised on meie päikesesüsteemi kaks ainsat planeeti, millel ei ole kuusid ega rõngaid?  

8. Selle neiu näol on tegemist ilmselt käesoleva hetke maailma populaarseima teismelise muusikuga. 

Tänavu märtsis ilmus tema kauaoodatud debüütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, 

mis sai kriitikutel kiita ning tõusis USA edetabelis ka esikohale. Albumilt on pärit ka tema esikohahitt “Bad 

Guy”, mida te nüüd kohe hakkate kuulama. Kes? 



9. Ainult kaht värvi, punast ja rohelist kombineerivat lippu omab maailmas kaks iseseisvat riiki, mis asuvad 

nii erinevates maailmajagudes kui erinevatel mandritel. Mis on need riigid?  

10. Näete fotodel objekte, milliseid on Eesti Rahva Muuseumi kogus umbes viisteist. Kuigi ilmselt pole 

suurem osa meist neist ühtegi ise näinud, on asja nimi tuttav peaaegu kõigile. Millega tegu? 

  
11. Autodesse on alates 1980ndate lõpust üha sagedamini lisandunud väike täiendus, mida ametlikult 

nimetatakse leiutise autori, Fordi autotehase disaineri Jim Moylani järgi Moylani nooleks. Mille asukohta 

näitab juhile Moylani nool?   

12. Kellest saaks praeguse seisuga USA president, kui nii Donald Trumpi kui asepresident Mike Pence’iga 

peaks „midagi juhtuma“ (surm, teovõimetus, tagandamine)? 

13. See tänaseks ümberlükatud teadusteooria väitis, et haigused nagu näiteks koolera, klamüüdia või 

muhkkatk on põhjustatud halva õhu erivormist, ööõhust. Teooria püsis lausa kuni 1880. aastateni, kuni 

pisikuteteooria selle asendas. Saanud nime kreekakeelse sõna järgi reostuse kohta, mis nime kandis see 

teooria või ööõhu tuntum paralleelnimetus? 

14. Millisele teisele näitekirjanikule pühendas Samuel Beckett oma kõige poliitilisema, 1982. a näidendi 

„Katastroof“ („Catastrophe“)? 

15. Milline Ontarios asuv ajalooliselt mitmetähendusliku nimega linn on koduks ühele suurimale Kanada 

ülikoolile ja IT-teaduslinnakule, mis on tuntud kõrghariduse rakendusliku ja akadeemilise poole edumeelse 

ühendamise poolest? See umbes Tartu-suurune linn on ka Blackberry peakorteri asupaik ning ühtlasi 

toimub linnas üks maailma suuremaid Oktoberfeste väljaspool Saksamaad.  

16. Ei ole just tavaline, et kanged konkurendid suudavad ka nii üle finiši veereda. Just nii juhtus Tour de 

France’i käigus Alpe d’Huezi viimastel meetritel, kus kaks tituleeritud rõõmustavad üksteise edu üle. 

Tulemuseks on foto, mis on kahtlemata üks rattaspordi kuulsamaid. Kes need on need kaks ratturit pildil? 

Tegemist pole nurgataguste tegijatega, vaid vasakpoolne võitis sel aastal oma esimese Tour’i, parempoolsel 

oli velotuuri võite kogunenud juba kamaluga.  

  



17. 1957. aastal tuli viimast korda Vormel-1 maailmameistriks Juan Manuel Fangio. Seejärel algas sarjas 

inglise keelt emakeelena rääkivate võidusõitjate valitsemisaeg. Kes oli järgmine maailmameistriks tulnud 

mitte-ingliskeelse riigi esindaja?  

18. Tallinna Metsakalmistult võib leida rõngasristi meenutava haua (vasakpoolne foto), mis tegelikult 

kujutab hoopis CD-plaati (või vinüüli?). Kelle (1951–2013) hauakiviga on tegemist? 

     
19. Tema sünnikohaks oleva maja asemel on praegu bensiinijaam. Millise 1899. aastal Leytonstone’is 

sündinud isiku mälestust hoiab aga alles selle kõrval olev maja (parempoolsel fotol paremal)?   

20. Eelmisel aastal algatasid Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon ja Eesti Kultuurkapital koostöös 

erakapitaliga uue klassikalise ilukirjanduse tõlkeprogrammi, mis toetab oluliste maailmaklassikasse 

kuuluvate teoste eesti keelde tõlkimist. Sarja esimesed teosed ilmusid tänavu, kui ilmusid Hermann Brochi 

“Kuutõbised” ja Louis-Ferdinand Céline’i “Surm järelmaksuga”. Mis nime, mis langeb kokku ühe ajaloost 

tuntud kuulsa tõlkija nimega, kannab see tõlkeprogramm?  

21. Millises Euroopa riigis leidis 1925. a 16. aprillil aset 150 hukkunu ja ca 500 haavatuga terroriakt, kui 

kommunistid lasid õhku kiriku katuse, milles samal ajal toimus ühe sõjaväelase matuseteenistus. 150 

hukkunu hulgas oli suur osa riigi poliitilisest ja sõjalisest eliidist. 

22. Iraanis, Kesk-Aasia ja mõnedes teistes riikides võib näha vasakpoolsel fotol olevaid ehitisi, mille 

nimeks yakhchal. Muljetavaldava suurusega hooned on enamasti koonusekujulised või astmelised ning nad 

on ehitatud reeglina ühe kindla eesmärgi. Millisel eesmärgil või ka mille tootmiseks ja hoiustamiseks neid 

ehitati? 

    
23. Parempoolsel fotol olev tegelane on üritanud Venetsueelas Nicolas Madurot võimult kangutada alates 

2019. aasta jaanuarist. Juuni lõpuks oli teda presidendina tunnustanud juba 56 riiki, ent võim pole talle üle 

läinud ning seis on endiselt segane. Kes? 

24. Kes laulab?



25. Pildil on üks mitmetest Põhjamaade ristilippudest. Millise ca 300 000-lise rahva mitteametliku lipuga 

on tegemist? 

  
26. Millisel sajandil leidis aset paavstide n.ö Avignon’i vangipõlv, kui 65 aasta jooksul resideerusid seal 

seitse järjestikust paavsti? 

27. Arko Oleski vahendusel oleme nüüd hästi kursis vombati fekaalide eripäradega. Vasakpoolsel fotol on 

aga ühe teise looma sitt. Just selline rohekas ja tavalisest pisut pehmem emaslooma sitt on antud loomaliigi 

järeltulijatel mõnda aega esimene tahke toit, sest nii saab ta ema sita kaudu vajaliku bakterid oma soolestiku 

korralikuks toimimiseks. Millise loomaliigne algne põhitoit on ema oliivisuurune aromaatne sitt, mille 

üldnimetus on pap? 

         
28. Näete parempoolsel kaardil järvestikku Eesti ja Läti piiril, kus on ka võimalik vähemalt ühel järvel üle 

järve ühest riigist teise ja tagasi ujuda. Millise muusikainstrumendi nime kannab see piirijärvestik? 

29. Tavaliselt antakse seda auhinda iga-aastaselt, ent 19 korral pole seda välja antud, kuna väljaandjad ei 

ole leidnud ühtegi auhinnaväärilist. Viimati jäi auhind välja andmata 1972. aastal, ent viimane pikem 

periood, mil see jäi välja andmata, oli Teise maailmasõja aegu. Mis auhind? 

30. Riigi eurokõlblikkust ühisrahale ülemineku mõttes hinnatakse nn Maastrichti kriteeriumitega. Millise 

Euroopa pealinna järgi tuntakse aga reegleid (kriteeriume), mis määravad kindlaks, kas riik vastab Euroopa 

Liiduga liitumise nõuetele? 

31. Millise riigi üks populaarsemaid toite on bunny chow? Kohaliku India kogukonna poolt leiutatud 

kiirtoidu valmistamine ei ole keeruline - osa saiast tehakse seest tühjaks ning tekkinud ruumi asetatakse 

karrikaste. Toitu süüakse nii, et saiast rebitakse tükk, mis kastetakse karri sisse. 

    
32. Millise kunstniku autoportree 1952. aastast? (paremal) 



   

33. Eestis on praegu kaks linna, mille nimi algab A-tähega: Abja-Paluoja ja Antsla. Mõlemad on 

vallasisesed linnad (kuuluvad vastavalt Mulgi ja Antsla valla koosseisu) ja linnana omavalitsuse staatust ei 

oma. Aastatel 1953–1960 ja 1991–93 oli Eestis veel üks A-tähega algav linn, mis praegu on ühe teise linna 

linnaosaks. Mis linn? 

34. Millise spordivõistkonna ajaloos on viimase tosina aasta kohta kasutatud mitmetähenduslikku nimetust 

robbery? Nimelt on see kombinatsioon võistkonna kahe (tänaseks sealt juba lahkunud) tähtmängija 

nimedest, ent peaks viitama ka sellele, et võistkond selle aja jooksul oma kodustele konkurentidele suurt 

midagi võita ei jätnud (robbery tähendab inglise keeles röövi, röövimist).   

35. Üks aine neljast põhiolekust lisaks tahkele, vedelale ja gaasilisele on plasmaolek. Lihtsustatult öeldes 

on plasma … gaas. Mis sõna käib punktiiri asemele? 

36. Pildil on nn Zeugma mustlastüdruk, üks tuntumaid Türgi alalt avastatud museaale. See paikneb maailma 

suurimas mosaiigimuuseumis, mis asub pooleteise miljoni elanikuga Türgi linnas Süüria piiri lähedal. Mis 

on see Türgi suuruselt kuues linn? 

                         
37. Tema teaduskarjäär katkes 1915. a augustis Gallipoli lahinguväljadel vaid 27-aastaselt. Milline inglise 

füüsik (1887–1915) lahendas ära keemiliste elementide perioodilisussüsteemi ebakõlad, avastades, et 

elementide järjekorranumber vastab aatomituuma elektrilaengule, mitte aatommassile? 

38. Millise riigi esimeseks juhiks võib pidada Terenti Štõkovit, kes juhtis selle riigi elu Nõukogude 

okupatsiooni ajal, aastatel 1945–48? Tema ajal võeti vastu riigi esimene põhiseadus ning pandi alus 

tänaseni kestvale võimujaotusele. 

39. Teatavasti kasutatakse filminduses järeltöötluse jaoks sinist tausta (nn blue screen), et lisada hiljem 

näiteks arvutianimatsiooni ja muid tehnilisi lahendusi. Kuigi ka Eestis seda endiselt pruugitakse, on 

suuremad stuudiod sellest loobunud, kuna avastati et sinise tausta puhul jääb töötlusjälg robustsem. Mis 

värvi tausta nüüd valdavalt kasutatakse? 

    
40. Paremal näete täpselt 50 aasta vanust pulmapilti. Mõlemad osapooled on omas vallas tuntud inimesed, 

kuigi rohkem tuntakse naist, nende ühist last ning ka naise mõnda hilisemat abikaasat. Kes on fotol olev 

naisterahvas? 

  



41. Donetski rahvusvaheline lennujaam sattus 2014. aastal ägedate lahingute tandriks ning tänapäeval seal 

lennuliiklust ei toimu. Millise tuntud loomeinimese nime see lennujaam kandis?   

42. Näete vasakul Hiina Hunani provintsi Jiangyongi maakonnast pärinevat nn nüshu kirja näidist. Selle eri 

hinnangutel 600–700 aastat vana kirja viimane teadaolev heal tasemel valdaja suri 2004. aastal. Milline 

inimgrupp oli nüshu kirja ainsad kasutajad ja oskajad? 

         
43. Mõistetavatel põhjustel ei saa me tänasel mängul mööda ka Eesti teatri temaatikast. Milline Eesti 

teater tegutseb 1931. aastal valminud Kolgata baptistikoguduse hoones (foto paremal)?  

44. Astrid Lindgreni sünnilinnaks oli Rootsi väikelinn Vimmerby, kus asub ka tema loomingule pühendatud 

teemapark. Vimmerby oli inspiratsiooniks Kalle Blomkvisti-lugude Lillköpingile. Milline fiktiivselt 

kriminaalne USA linn on sobivalt Vimmerby sõpruslinnaks? 

45. Jüri Ratase praeguses valitsuses on huvitaval kombel kolm kolmetähelist A-tähega algava 

perekonnanimega ministrit. Kes neist on vanuselt keskmine? 

46. See on Kairo muuseumi kõrval ainus oluline muuseum, mis on täielikult pühendatud Egiptuse kunstile 

ja kultuurile. Juba 1824. aastal avatud (ning 8 aastat hiljem ka laiemale publikule) muuseum oli esimene 

omataoline kogu maailmas ning tänaseks kuulub see ca 30 000 säilikuga muuseum kümne kõige suurema 

Vana-Egiptuse alase koguga muuseumite sekka. Louis Champollion, oli muuseumi kogust niivõrd 

vaimustatud, et lausus koguni, et „Tee Memphisesse ja Teebasse läheb läbi …“. Valdav osa muuseumi 

kogudest pärineb 1903–37 saadud väljakaevamistest. Üheks selle olulisemaks säilikuks on Ramses II ajal 

koostatud valitsejate nimekiri. Millises Euroopa linnas asub see muuseum? 

47. Millisele 1959. aasta traagilisele sündmusele on pühendatud fotol nähtav monument? Vastuseks võib 

anda nii kuulsaima selles hukkunu nime kui ka termini, mida on selle sündmuse kohta kasutama hakatud. 

    
48. Berliini Unionist sai tänavuse hooajaga 56. klubi, kes mängib Saksa jalgpalli Bundesligas. Unioni 

hümniks on “Eisern Union”, mida kohe kuulete ka mängimas. Kes laulab seda hümni?



49. Riigipiirid on tihti määratud mõne veekoguga. Praegune Poola ja Saksamaa piir on määratletud kahe 

jõe järgi, millest üks on loomulikult Oder, aga mis on teine? 

50. Seda 9. sajandist e.m.a. kuni 6. sajandini e.m.a. eksisteerinud riiki peetakse tänapäeva Armeenia 

eelkäijaks. Vani järve ümber tekkinud riik saavutas oma võimsuse tipu Sardur II valitsemisajal (valitses 

764–735 e.m.a.), kui territoorium ulatus Vahemerest kuni Sevani järveni. Järgnenud sõdades Assüüria vastu 

kaotas aga riik kõik, mis ta võitnud oli. Mis riik? 

51. Kes on see 12-aastane poiss, osalemas 1985. aastal TV-mängus „Doppio Slalom“? 

  
52. Maailmas on teada vaid üks mürgine primaat. Tema küünarliigese juures asuv brahhiaalnääre toodab 

mürgist sekreeti, mis koos tatiga segades võib esile kutsuda tugeva allergilise reaktsiooni või ka 

anafülaktilise šoki, mis võib viia surmani. Teadaolevalt ei kasuta loom seda jahipidamiseks, vaid enda ja 

järeltulijate kaitseks (näiteks teeb poja sellega kokku). Kes on see Kagu-Aasiale omane loomaliik?  

53. Mis on aasta ainus kuu, mis on mõne NATO foneetilise tähestiku tähe koodnimeks? 

54. Millise aastatel 1920–2012 elanud isiku nime kannab maandumispaik Marsil, Gale’i kraatris, Aeolis 

Palusi tasandikul, kuhu 2012. a augustis maandus marsikulgur Curiosity? 

55. Näete fotol salajast korterit, mille olemasolu oli pikki aastaid inimestele teadmata. Millises väga tuntud 

paigas asub see korter, mis on algse omaniku surmast siiani avalikkusele suletud, kuid mida on mõnedel 

võimalik läbi akna vaadata? 

   
56. Temast oleks võinud saada Carl Lewise mantlipärija, kuna sarnaselt Lewisele õppis ta Houstoni 

ülikoolis ning saavutas juba noorena silmapaistvaid tulemusi. 1986. aastal ületas ta Lewise nimel olnud 

esimese aasta üliõpilaste rekordi kaugushüppes, hüpates 8.15, ent sai samal aastal vigastada ning jättis 

järgmise hooaja vahele. Kaugushüppes jäi tema laeks 1989. aastal hüpatud 8.37, ent suurema edu saavutas 

ta sprindirajal. 1989. aastal alistas ta 10 sekundi piiri, 1991. aastal püstitas ta oma esimese maailmarekordi 

100 m jooksus (9,90), ent jäi meeldejäävas Tokyo MM-i finaalis alla vaid Carl Lewisele, joostes 9,88. 1992. 

aasta Barcelonasse läks ta suurfavoriidina, ent lõpetas vaid viiendana. Oma teise maailmarekordi püstitas 

ta 1994. aastal, kui ta jooksis 9,85, ent pärast seda enam suuri tulemusi ei saavutanud. Kes?  



57. Millise inglise keelest tuletatud terminiga nimetatakse mütoloogiate ja rahvapärimuste arhetüüpset 

tegelast, vembumeest, kes teeb tempe, kavaldab, rikub üldlevinud kombeid, ent aitab niimoodi kaasa ka 

maailma tekkele ja arengule? Tüüpilised näited on Loki põhjala mütoloogiast, Kaval-Ants Eesti 

rahvapärimustest ja Hermes Antiik-Kreeka mütoloogiast.  

58. Millise viimasel ajal ka sõjalise tähenduse omandanud nime all tuntakse kuusirbi kujulisi kõrbedüüne? 

Sellise nime on düünidele andnud Eestiski elanud baltisaksa loodusteadlane ja maadeavastaja Alexander 

von Middendorff. 

    
59. Parempoolsel fotol olev mees oli USA Luure Keskagentuuri (CIA) peadirektor (täpsemalt Keskluure 

peadirektor) aastatel 1997–2004, üks pikaajalisemaid selles ametis. Selle aasta suvel toimunu tõttu peaks 

tema perekonnanimi olema vähemalt tallinlastele üsna selgeks saanud. Kes on see mees? 

60. Mis on Eestis ainus looduslikult kasvav papli perekonna liik? 

61. See valdavalt naisterahvaid puudutav praktika on olnud levinud ka teistes Aasia maades, nt Hiina, Kagu-

Aasia. Jaapanis oli selle nimeks ohaguro. Mida tavatseti värvida selle kombe puhul mustaks? 

62. Mis linn on rahvaarvult Austraalia suurim linn, mis ei ole ühegi osariigi või territooriumi pealinn? See 

Austraalia kuuendaks suurim linn asub (ülla-ülla) idarannikul ning seal elab üle poole miljoni elaniku. 

Austraalias tuntakse küsitavat linna suure kuurortlinnana ja kohaliku filmitööstuse ühe keskusena, lisaks 

toimusid seal 2018. a (Briti) Rahvaste Ühenduse mängud. 

63. Milline kosmosevallutustest tuttava nimega USA animatsiooniettevõtte spetsialiseerub stoppkaadri 

animatsioonile, olles tootnud sellised filmid nagu „Coraline” (2009), „ParaNorman” (2012), „The 

Boxtrolls” (2014) ning „Kubo ja kaks pillikeelt” (2016)?  

64. Fotol on näha 1946. aastal Estorili hotellist leitud tuntud inimese surnukeha. Tema surma põhjuseks on 

pakutud nii infarkti, lihatüki kätte lämbumist, tsüaniidikapsli manustamist enesetapuna või suuremate 

vandenõuteoreetikute arvates ka vägivalda. Kellega on tegu? 

 



65. Mis olid Eestis 2018. aastal kaks kõige populaarsemat tüdrukutele pandud nime? Vastamisel võivad 

olla abiks kaks allolevat fotot. 

   
66. Näete fotot kunstimuuseumist, kus telefonide ja tahvelarvutite meri on suunatud ühe pildi poole, mis 

meile hetkel huvi ei paku. Küsime hoopis seda, et milline samuti üsna tuntud maal on kõigi nende inimeste 

selja taga? Laiemas mõttes on seal maale muidugi rohkem, aga otse selle taga domineerib üksainus tuntud 

suuremõõtmeline maal. Nimetage autor ja maal! 

  
67. Krzysztof Kieslowski sai laiemalt tuntuks kümneosalise TV-filmide sarjaga „Dekaloog“ („Dekalog“, 

1989). Millest oli see inspireeritud? 

68. Millise kuulsa isiku ema Mary Anne MacLeod (1912–2000) sündis Šotimaal, Välis-Hebriidide 

saarestiku Lewise saarel asuvas Tong’i külas? 

69. Umbes 66 kilomeetri pikkune Brüggeni liustik on pikim lõunapoolkeral asuv liustik, mis ei paikne 

Antarktikas. Mis riigist võime leida Brüggeni liustiku? 

70. 2018. aastal tulid teadlased kokku ja otsustasid jagada selle kolmeks eraldi ühikuks: Gröönimaa, 

Northgripi ja Meghalaya, millest aktuaalne on praegu just viimane. Mis see on? 

71. 1958. aasta augustis ja septembris viis USA läbi kolm tuumapommikatsetust tabava koondnimetusega 

ARGUS. Teadaolevalt on need seni ainsad samalaadsed tuumapommikatsetused – kus need toimusid? Me 

ei küsi väga täpset geograafilist punkti, vaid pigem keskkonda. 

72. Eesti kirjanduse omapäraks on saanud loomemajakirjandus – välismaal viibimise tulemusel sünnib 

kohapeal oldud ajast raamat, mis tihtipeale sarnaneb rohkem nadipoolse päevikuga. Millise Euroopa 

pealinna lähistel asuvas loomemajas on sündinud järgmised eesti kirjanduse teosed: Aare Pilve 

„Ramadaan“, Kärt Hellerma „Sinine missa“ ning erinevaid jutte Maarja Kangrolt ja Peeter Sauterilt.



73. Lyle Waggoner on endine vähetuntud USA näitleja, kes osales erinevates TV-sarjades peamiselt 1970-

ndatel. Tema suuremaks panuseks filmindusse on pärast näitlejakarjääri lõppu asutatud firma, mis hakkas 

tootma midagi vajalikku filmide võtteplatside jaoks, kaubamärgiga Star … Kuigi need olid olemas ka 

varem, jõudsid need nüüd uuele tasemele. Mida toodab Waggoneri firma? 

74. Preisi kuningad jõudsid läbi ajaloo (1701–1918) kanda ainult kahte valitsejanime – mõnikord üksikult, 

mõnikord aga ka koos. Mis on need kaks nime? 

75. Millisel mitte-Euroopa Liidu liikmesriigil on praeguse seisuga kõige enam Euroopa Liidu 

liikmesriikidest maismaanaabreid – kokku viis? 

76. Millise nime all, mis ei ole küll tema pärisnimi, on tuntud nimitegelane Gaston Leroux’ 1910. a 

romaanis „Ooperikummitus“ („The Phantom of the Opera“)? Täpselt sama eesnimi on ka ühel tänasest 

mängust osavõtjal. 

77. Jalgpallis on raha viimastel aastatel nii palju investeeritud, et tänaseks päevaks pole Cristiano Ronaldo 

enam isegi kõige kallim Portugali jalgpallur. Nimelt maksis Madridi Atletico 2019. aastal vaid ühe mängu 

Portugali koondises mänginud Lissaboni Benfica jalgpalluri eest koguni 126 miljonit eurot. Kes on see 

kõigi aegade kalleim teismeline (s. 1999), keda tituleeritud ka uueks Ronaldoks? 

78. Inglise jurist Peter Benenson kirjutas ajalehele The Observer 1961. aastal artikli nime all „Unustatud 

vangid”, mis kirjeldas meelsusvangide õigusetust olukorrast maailmas. Ootamatult muutus artikkel 

populaarseks ning varsti pärast pandi alus rahvusvahelisele organisatsioonile, mille lipu fragmenti te 

vasakul pool ka näete. Mis organisatsioon? 

    
79. Parempoolsel pildil on Boeingu valmistatav kosmosekapsel, mis peaks jõudma mehitatud lennuni 

tänavuse aasta lõpus või väga võimalike viivituste korral 2020. a esimesel poolaastal. Just see kapsel peaks 

esimese eesti päritolu inimesena viima kosmosesse astronaut Nicole Aunapuu Manni. Millist ka 

tavalennundusest tuttavat, ent samas ka kosmosele viitavat nime kannab see uus kosmosesõiduk? 

80. Fotol näete Eestis asuvat ordulinnust (õigemini mis sellest järele on jäänud), mille praegu nähtav osa 

pärineb 15. sajandist. Linnuse täpset varemetesse langemise aega ei teata, aga ilmselt on see seotud Liivi 

sõja järgsete sündmustega, kus ta sai kannatada, aga taastati – Põhjasõjas seda aga enam juba ei kasutatud. 

Mis linnusega on tegu? 



VASTUSED 

1. Narva (TV) 

2. tallus (TV) 

3. Flensburgi valitsus (OP) 

4. Tuneesia (OP) 

5. Snickers (OP) 

6. „Teenijanna lugu“ (IH) 

7. Merkuur, Veenus (TV) 

8. Billie Eilish (IH) 

9. Bangladesh, Maroko (OP) 

10. kohtukull (TV) 

11. bensiinipaagi (TV) 

12. Nancy Pelosi (OP) 

13. miasm (IH) 

14. Václav Havel (OP) 

15. Waterloo (Waterloo-Kitchener) (TV) 

16. Greg LeMond, Bernard Hinault (IH) 

17. Jochen Rindt (1970) (OP) 

18. Silvi Vrait (TV) 

19. Alfred Hitchcock (OP) 

20. Hieronymus (IH) 

21. Bulgaaria (OP) 

22. külmkapp/jää (TV) 

23. Juan Guaido (IH) 

24. David Hasselhoff (TV) 

25. soomerootslased (OP) 

26. 14. sajand (OP) 

27. koaala (TV) 

28. Korneti järved (TV) 

29. Nobeli rahuauhind (IH) 

30. Kopenhaagen (OP) 

31. Lõuna-Aafrika Vabariik (IH) 

32. René Magritte (TV) 

33. Ahtme (OP) 

34. Müncheni Bayern (OP) 

35. ioniseeritud (OP) 

36. Gaziantep (TV) 

37. Henry Moseley (IH) 

38. Põhja-Korea (IH) 

39. roheline (TV) 

40. Alla Pugatšova (TV) 

41. Sergei Prokofjev (OP) 

42. naised (TV) 

43. Karlova teater (TV) 

44. Fargo (OP) 

45. Raivo Aeg (OP) 

46. Torino (IH) 

47. The Day That Music Died/Buddy Holly 

(TV) 

48. Nina Hagen (IH) 

49. Neisse (TV) 

50. Urartu (IH) 

51. Matteo Salvini (OP) 

52. aeglane loori (TV) 

53. november (OP) 

54. Ray Bradbury (OP) 

55. Eiffeli torni tipus (TV) 

56. Leroy Burrell (IH) 

57. trikster (IH) 

58. barhaan (TV) 

59. George Tenet (OP) 

60. harilik haab (OP) 

61. hambad (OP) 

62. Gold Coast (TV) 

63. Laika (IH) 

64. Aleksandr Alehhin (TV) 

65. Sofia, Mia (OP) 

66. Paolo Veronese, „Kaana pulm“ (TV) 

67. kümme käsku (IH) 

68. Donald Trump (OP) 

69. Tšiili (OP) 

70. holotseen (IH) 

71. kosmoses (TV) 

72. Rooma (TV) 

73. näitlejate jt vagunelamuid (TV) 

74. Friedrich, Wilhelm (OP) 

75. Vene Föderatsioon (OP) 

76. Erik (OP) 

77. Joao Felix (IH) 

78. Amnesty International (IH) 

79. Starliner (TV) 

80. Vasknarva (TV) 


