1

Tartu individuaal 2018
1. Eelmise aasta lõpus võttis India Kongressipartei (Rahvuskongressi) juhtimise üle 1970. aastal
sündinud Rahul … Mis on mehe perekonnanimi?
2. Mis nime kannab see loominguline kollektiiv, kes eelmise aasta jooksul jõudsid käia pikal Hiinaturneel, avaldada raamatu „… puhuvad juttu teatris ja köögis“ (mis sisaldab ka Marek Demjanovi
toiduretsepte) ning tuua välja seksiteemaline etenduse lastele „Pimedas ja teki all“?
3. Vanglate trellid on tehtud sulamist, mida nimetatakse mõnikord Hadfieldi teraseks ning mille teeb
eriliseks tugevaks see, et sulam sisaldab 13 % ulatuses just seda metalli. Järjenumbrit 25 kandva metalli
eraldas puhtal kujul Rootsi teadlane Johann Gottlieb Gahn (1774) ning elemendi nimi ühe versiooni
järgi tuleneb sõnast „magnet“ või siis sõnadest „must kivim“. Mis element?
4. Aastast 1956 imporditi Soomest Nõukogude Liitu plastkarpidesse pakitud maitsvat pehmet, peaaegu
praeguste toorjuustudega sarnanevat sulatatud juustu. See juust sai ka eeskujuks 1966. aastal turule
toodud Merevaigule, mida nõukaajal valmistati üksnes Pärnu piimakombinaadis. Mis juust, mida Valio
kaubamärgi alt saab osta ka tänapäeval meie poodides?
5. Sellel filosoofil oli tütar Francine (1635-40). Ta olevat valmistanud oma tütre koopiana humanoidi,
kelle ta ka kohvrisse panduna üritas kaasa võtta ühele laevasõidule. Kapten, kes nägi aga liikuvat
olendit, pidas seda saatana kätetööks ja käskis selle üle parda heita. Kellest sellist lugu räägiti?
6. Valitsev Miss World on naine nimega Manushi Chhillar. Tema võit oli kuues kord, kui planeedi
kauneimaks naiseks valiti miss just sellest riigist. Ühtlasi tõusis Chhillari kodumaa jagama esikohta ühe
teise riigiga. Mis riikide kaunitarid on võitnud Miss Worldi kuuel korral? Mõlemad riigid asuvad
erinevates maailmajagudes ning kumbki ei ole Euroopa riik.
7. Selle sportlase elus oli eelmine aasta oluline üsna mitmes mõttes – nimelt sai temast enim turniiridel
auhinnarahasid teeninud atleet. Ta on karjääri jooksul taskusse pistnud vähemalt 110 miljonit dollarit
(teiseks langes golfimängija Tiger Woods). Lisaks valisid selle spordiala fännid ta juba 15. aastat järjest
enda lemmiksportlaseks. Kaassportlased nimetasid ta aga aasta tagasitulijaks. Kes?
8. Lind pildil on Eestis jäänud üsna haruldaseks – hea, kui pesitseb veel
mõnikümmend paari, ent veel kolmveerand sajandi eest oli ta meil üks
tavalisemaid oma seltsi linde. Nüüd kuulub ta teise kaitsekategooriasse
kui kadumisohus liik. Ta on paigalind ja talvist asurkonda hinnatakse kuni
150 isendile. Kesk- ja Ida-Eestis näeb seda liiki päris harva, Lääne-Eestis
ja läänesaartel pisut sagedamini. Mis lind?
9. Nimetage arv!
Just nii palju lugusid on biitlite kauamängival „The White Album“.
Just nii palju mänge peab üks meeskond korvpalli Euroliiga põhiturniiril.
Vähemalt nii vana peab olema USA senaatoriks pürgija.
Nii paljude abieluaastate järel on põhjust tähistada pärlpulmi.
See arv on puudu ansambli … Seconds to Mars nimest.

10. See kuulus laul (mille Wikipedia on tituleerinud popballaadiks) on kirjutatud Bob Thiele (George
Douglas) ja George David Weissi poolt. Laul plaadistati ka pillimehena tuntud laulja (1901-1971) poolt
esmakordselt 1967. aastal ja ongi muutunud paljude jaoks esmaseks, mille järgi me toda meest teame.
Kui eelmise aasta novembris toimusid Aarne Üksküla matused, kanti tema kirst Kaarli kirikust välja just
selle laulu saatel. Mis laul?
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11. Mille puhul soovivad juudid: „Shana tova u’Metuka!“?
12. See firma asutati 1990. aastal viie mehe poolt, kelleks olid Mati Polli (hilisem nõukogu esimees),
Kaido Jõeleht (kommertsdirektor), Peeter Mänd (metsandusdirektor), Urmas Nimmerfeldt
(tegevdirektor) ning Uno Holmberg. Viimane oli küll firma asutamise idee autor, kuid paar aastat hiljem
jäeti aktsionäride ringist välja. Firmal läks väga hästi ning seetõttu osteti see 2002. aasta lõpus Soome
suurkonkurendi poolt ära ning peatselt vahetas ka nime. Mis firma?
13. See Tšehhoslovakkia (Tšehhi Vabariigi) ettevõte asutati 1921. aastal ning sai nime ühe kuulsa
teadusmehe perekonnanime järgi. Hiljem siiski väideti, et nimi tuleneb lühendina väljendist
„madalapingeline tehnika“. Selle ettevõtte hiilgeajad olid pärast II maailmasõda, kui oldi idabloki juhtiv
kondensaatorite, trafode jmt. tootja. Tiit Kändler kirjutab oma raamatus „Leiutised, mida ei osanud
oodatagi“: „…selle tehase tooted olid ainsad kättesaadavad, mis andsid aimu kvaliteetsest
elektroonikatööstusest.“ Viimastel aastatel on ettevõttel olnud nimevaidlus ühe märksa uuema, kuid
samas tuntuma firmaga, kuid tšehhide ettevõte tegutseb tänaseni. Mis firma?
14. Ta on Balkani timukaks või ka Bosnia lihunikuks kutsutud kindral, kellele Haagi rahvusvaheline
tribunal mõistis eelmisel aastal eluaegse vangistuse. Kõige jubedam episood tema paturegistris on
1995. aasta juulis korraldatud Srebrenica veresaun. Kes?
15. Korvpalliliigas NBA on käimasoleval hooajal esindatud rekordilised 42 riigi mängijad, mis tähistab
uut rekordit. Millisest riigist on kõige rohkem välismängijaid – 11?
16. Bengali laht on teadupoolest maailma suurim laht, mille veed uhuvad viie riigi kaldaid. Neli neist
riikidest on India, Sri Lanka, Bangladesh ja Indoneesia. Milline riik jäi nimetamata?
17. See vürtsikas supp on pärit Kagu-Aasiast (levinud peamiselt Tai lõunaosas, Singapuris, Malaisias,
Indoneesias). Selle valmistamiseks läheb peamiste koostisosadena vaja riisinuudleid, kana (või krevette
või kala), kookospiima ning karril põhinevat supisegu. Mis supp? Loomulikult võib siia lisada tarbetu
vihje Läti korvpalluritele.
18. Paaril viimasel aastal on olnud Virumaal juhtumeid, kus antud ainete leke on kujutanud ohtu
inimeste tervisele. Need ained võib jagada kolme põhirühma: mittepolaarsed …, polaarsed
aprotoonsed … ja polaarsed protoonsed … Kõige levinumaks taoliseks aineks on vesi, orgaanilistest …
on levinud metanool, etanool, atsetoon, benseen, tolueen, metüleenkloriid, tetraklorosüsinik,
etüülatsetaat. Mis ainetest on jutt?
19. Eesti-Soome maavõistlusel küsis Igor Habal mu
käest, et kas „Serafima ja Bogdan“ juba loetud.
Nüüdseks on loetud ning võib küsimusegi teha.
Kelle linoollõikes tööd kaunistavad peatükkide
algusi ning ka esikaant? Küsitaval 1966. aastal
sündinud kunstnikul on omalaadne seos ka Tartu
mälumängumaastikuga.

20. Milline on viimase 25 aasta müüduim klassikalise muusika album? Tegemist on ühe filmi
soundtrackiga, mis paisati müügile 18. novembril 1997. aastal. Kuulete ka stiilinäidet.
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21. Milline tuntud spordijook tuli turule 1977. aastal ning seda toodab ja turustab Šveitsi firma
Wander?
22. Mis nime kannab 1966. aastal esilinastunud film (peaosades Bourvil ja Louis de Funes), mis oli üle
40 aasta Prantsusmaa läbi aegade suurima vaatajaskonnaga kodumaine film? Alles 2008. aastal lõi
rekordi üle linateos nimega „Bienvenue chez les Ch'tis“. Kui võtta arvesse ka välismaa filmid, edestab
küsitavat filmi veel ka „Titanic“.
23. Milline peaaegu läbi terve 20. sajandi väldanud piirivaidlus kahe riigi vahel on tuntud ka kui Beagle’i
konflikt? Tüli oleks viinud 1978. aastal äärepealt kahe vaidleva riigi sõjani. Vaidlus käis konfliktile nime
andnud Beagle’i väina, seal asuvate Pictoni, Lennoxi ja Nueva saarte, samuti ümbritseva
mereterritooriumi üle. Kokkulepe kahe riigi vahel saavutati lõpuks 1984. aastal.
24. Eelmisel aastal Londoni kergejõustiku MM-il 400 m tõkkejooksus maailmameistriks tulnud mees
sattus noodalikku (või siis mukungalikku) olukorda, kus pärast võidukat finišit konkurendid teda
õnnitlema ei tulnud. Kes on see valitsev maailmameister?
25. M 132 oli ameeriklaste soomustransportöör, mis töötati välja 1960. aastate alguses. Tegemist oli
liikuva leegiheitjaga, mille paak mahutas 200 gallonit süttivat ainet. Lahinguolukorras kasutati neid küll
võrdlemisi harva. Sõjamasinal oli ka selle otstarbest lähtuv hüüdnimi, mis võeti 1932. aastal
Pennsylvania osariigis asutatud kompanii järgi. Milline hüüdnimi?
26. Kes on see 62-aastane mees pildil, kelle
hüüdnimeks on Teflon Don? Seda
sellepärast, et muidu hallivõitu ametnikul
on imetlusväärne oskus segastest oludest
võitjana väljuda.
27. Milline Eesti linn on kõige spaatihedam
linn? Sealsetes spaades on 1200 kohta.
Ilmselt on tegemist ka maailma
spaatihedaima linnaga. Linnas peetakse ka
eraldi spaafestivali.

28. Mis küsimuses peeti maha USA kohtuajaloo üks legendaarsemaid protsesse „Roe vs. Wade“?
Võidukaks pooleks oli Jane Roe, millise varjunime taga peitus Norma McCorvey.
29. Milline kirjatüüp oli esimene, mis võeti kasutusele spetsiaalselt ajalehe tarbeks? Küsitavat fonti
hakati kasutama 1931. aastal ning selle loojateks olid Stanley Morison ning Victor Lardent (viimane oli
ametis kõnealuse ajalehe reklaamitoimetuses kunstnikuna). Ajalehes, mille jaoks kirjatüüp tehti, oli
see kasutusel üle 40 aasta.
30. Ligi 200 aastat tagasi konstrueerisid Viini pillimeistrid Johann Stauffer ja Peter Teufelsdorfer kitarri
ja tšello ristandi arpedžioone. Kuuekeelse pilli häälestus oli kitarrilt (E–A–d–g–b–e'), mänguviis aga
tšellolt – poognaga ja pill põlvede vahel. Oodatud populaarsust ei tulnud ja leiutis vajus
unustusehõlma, kuhu see olekski jäänud, kui üks kuulus helilooja poleks spetsiaalselt sellele pillile
1824. aastal sonaati kirjutanud. Seega esitavad tšellistid seda lugu tänapäevalgi üsna sageli. Kelle pala
on see kuuldav „Arpeggione“?

4

Tartu individuaal 2018
31. Naiste munarakk on suurim rakk inimese kehas. See on umbes 175 000 korda raskem kui väikseim
rakk. Mis see on?
32. Juba 1998. aastast hoiab kõige reisijaterohkema lennujaama tiitlit enda käes Atlanta
rahvusvaheline lennujaam. 2016. aastal väisas jaama 104,2 miljonit reisijat. Lennujaamal on
kaheosaline nimi, mille mõlema osad on nime saanud endiste Atlanta linnapeade järgi. Mis on Atlanta
lennujaama nimi?
33. Koos Arkoga oleme küsinud Eesti Kirjanike Liidu kuukirja Tartus, milleks on teadagi Akadeemia.
Ajakirja esimesel ilmumisaastal (kevad 1989–kevad 1990) oli selle palgal ka ametimees nimetusega
„toimetaja Tallinnas“. Tema karjäär ajakirjas jäi üürikeseks seetõttu, et 1990. aastal valiti ta ühte
ühiskondlikult olulisse ametisse ning sealtpeale olid mehel teised prioriteedid. Kes?
34. Suurim pingviinide hulgas on keiserpingviin, kuidas nimetatakse aga väikseimat pingviiniliiki?
35. 2016. aastal võitis Bookeri auhinna kirjanik Paul Beatty romaaniga „The Sellout“ ning 2017. aastal
George Saunders teosega „Lincoln in the Bardo". Mõlemad kirjanikud pärinevad ühest ja samast riigist.
Beatty võit oli sealjuures ajaloo esimene, kui Bookeri auhind läks just selle riigi kirjanikule. Mis riigi
kirjanikud on need mehed?
36. Nõukogude Liidu suurim tuumaprogrammi katsepolügoon asus
Kasahstanis. See asub 150 kilomeetrit Semej linnast lääne pool. Tahan
teada aga, millist nime kandis see asula kuni 2007. aastani?
37. Nähtav kunstiteos kandideerib tiitlile „kõige sagedamini
varastatud maal maailmas“. Seda portreemaali Jacob de Gheyn III-st
ei ole varastatud Suurbritannia Dulwichi kunstgaleriist mitte üks, vaid
neli korda - aastatel 1966, 1973, 1981 ja 1986. Seetõttu on maal
saanud hüüdnimeks Kaasavõtu-… . Õnneks leiti maal peale igat vargust
üles. Kes on see suur meister, kes on nähtava taiese autor?

38. Millist nime kannab (piisab inglise- ja/või eestikeelsest nimest) Iisraeli riigi raketitõrjesüsteem?
39. Eelmisel aastal otsustati, et Hispaania võimud peavad maksma endisele tippratturile valurahaks
725 000 eurot, sest ülemkohus lükkas tagasi nende apellatsiooni vääraks tunnistatud positiivse
dopinguproovi asjus. 44-aastane mees andis 2005. aastal Hispaania velotuuril proovi, millest leiti EPO
jälgi. Hispaania Kuninglik Jalgrattaspordi Liit määras talle selle eest kaheaastase võistluskeelu. 2011.
aastal leiti aga, et proov polnudki tegelikult positiivne. Sportlane kaebas Hispaania riigi kaks aastat
hiljem kohtusse ja nõudis miljon eurot valuraha. Kes on see süütu kannataja?
40. Mälumängus on omal ajal küsitud kurikuulsat lugejakirja, kus televaataja pahandas „Musta ja valge
koera“ sisulise poole üle. Eelmisel suvel laekus pärast üht Vikerraadio hommikuprogrammi (saatejuhiks
oli Anu Välba) toimetusele aga järgmine kiri: „Miks peab Vikerraadio hommikuprogrammis kõlama
seksuaalperverssusi kirjeldav laul? Juhuks, kui Anu Välba inglise keelt ei oska, ma võin seletada. Lugu
räägib Ameerika noormehest, kelle agressiivne naisõiguslane anaalselt vägistab, mille tõttu
peategelane homoseksuaaliks muutub. Hiljem kirjeldatakse sadomasohhistlikku seksi, «kuldset dušši»
ning meestevahelist oraalvahekorda. Mitte et mul oleks midagi selliste seksuaalpraktikate vastu, aga
ma ei soovi, et mulle neid hommikukohvi juues kõrva topitakse! Kas see on Vikerraadio uue
peatoimetaja ametlik programmipoliitika?“. Kes esitab seda lugu?
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41. Selle maiustuse töötas tänapäevasel kujul välja William Salice, kes 1960. aastatel läks tööle Ferrero
kompaniisse. Firma otsis kindlat toodet, mis müüks hästi nii teatud hooajal, kuid mida inimesed
ostaksid ka pärast seda perioodi. Mis toode, mille üks oluline komponent on alati kollast värvi?
42. 1860. aastal kerkis Järvamaal esile karismaatiline jutlustaja, kes ütles oma nime olevat prohvet
Maltsvet (Juhan Leinberg). Jutlustes taunis ta eestlaste viletsat elujärge. Prohvet otsustas, et eestlased
peavad ümber asuma ja sõitis sihtkohta ettevalmistusi tegema. Ootusõhinas inimeste seas hakkas
levima kuuldus, et jumal saadab prohveti tahtel Lasnamäe veeru alla valge laeva. 1861. aasta mais
kogunes hulk rahvast seda imet ootama. Lõpuks ajas politsei nad laiali. Kuhu pidi valge laev
ümberasujad viima?
43. Millist nime kannab Dnestri-äärse vabariigi üks tuntumaid firmasid, mis omab seal poode,
restorane, bensiinijaamu, bränditehast jpm? Vutihuvilised teavad kindlasti firma nime kandvat
meeskonda.
44. See kiusamisvastane metoodika kutsuti ellu Taani kroonprintsessi Mary poolt 2007. aastal ning
jõudis Eesti lasteaedadesse 2010. aastal ja koolidesse 2013. aastal. Tänaseks on programmi
rakendamiseks avaldanud soovi ligemale 500 lasteaeda ja umbes 130 kooli. Kampaania keskmes on
tegelane (mänguasi), kelle abil õpetatakse lastele nelja alusväärtust, milleks on sallivus, hoolivus,
austus ja julgus. Tegelane on lastele julgustajaks ja lohutajaks. Kes on see tegelane? Kummalisel moel
kisti ta otsapidi ka viimaste KOV valimiste kampaaniasse.
45. Näete klassikalist pilti, mis on tehtud ühes riigis asuvas Middle of
the World (Maailma keskpaiga) monumendi juures. Paraku paneb
suurem osa neist 600 000 turistist, kes maamärki väisavad, tühja, kuna
tegelikult asub ekvaator neist 240 km põhja pool. Riik kaalus ka
varianti, et teha samasugune sammas ka õigesse kohta, kuid
majanduslikel kaalutlustel pole ehitustöödega alustanud. Mis riigis
selline eksitav monument asub?
46. Millise seitsmest vanaaja maailmaime hävingu põhjustasid kolm
maavärinat (aastatel 956, 1303 ja 1323)? Varemete lõplik kadumine
jääb ajavahemikku 1323-1480.

47. 1960. aasta jalgpalli EM-võistluste finaalturniiril osales neli võistkonda. Turniiril tervikuna oli kokku
aga 17 võistkonda. Turniiri kurioossem seik pärines veerandfinaalidest kui ühe riigi koondis keeldus
teise riigiga mängimast ja langes niimoodi konkurentsist välja. Mis riik keeldus millisega mängimast?
48. Kui umbses ruumis on juba kaua aega istutud, kulub ära väike trenn. Võib olla üks väga tuntud
jõutreeningu programm, mida saab harrastada ilmselt igas spordiklubis. Reklaami järgi tugevdab,
toniseerib ning vormib see keha kõiki lihaseid. See ei koorma liigeseid, vaid keskendub jõu- ja
vastupidavusharjutustele, mida sooritatakse reguleeritava raskusega kangidega. Kang ise kaalub 2 kg,
ketaste raskused on vastavalt 1 kg, 2,5 kg ja 5 kg. Millise inglisekeelse mõistega seda trenni tuntakse?
49. Facebooki kontod on olemas paljudel – nii liiga noortel kui ka liiga vanadel. Milline on aga
miinimumvanus, mis on ametlikult vajalik näoraamatus konto avamiseks?
50. Kelle looga „Reggae Night“ saadeti eelmise aasta kergejõustiku MM-il „pensionile“ Usain Bolt?
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51. Milline relvakonflikt sai alguse, kui 15 koolilast joonistasid Daraa linnas kooliseinale loosungi:
„Rahvas tahab režiimi kukutada."? Kohaliku julgeolekujuhi korraldusel võeti noorukid vahi alla ja neid
piinati. Kui nende nördinud vanemad läksid aru pärima, vastas mees: „Minge koju ja tehke uued
lapsed!"
52. Mis nime kannab Eesti suurim liblikas, kelle tiibade siruulatus on u 12 cm? Tegemist on tegelasega,
kes suudab käia mesitarus maiustamas, sest väidetavalt suutvat ta mesilasema häält teha. Samuti
suudab liblikas tuua esile hiire piiksumist meenutavaid teravaid piiksatusi.
53. Selle foto tegi ühest kuulsast teadlasest Charles Dodgson (Lewis
Carroll). Teadlane oli 1864. aastal ka üks esimesi, keda pildistati välguga
fotoaparaadiga. Temast sai oma aja üks fotografeeritumaid inimesi, ehkki
ta väitis, et ei suuda ennast pildil kunagi ära tunda ja huvitus, kas ka teistel
on sama tunne. Samuti valmis tema rohkelt maale ning mitu skulptuuril.
Teadlase kuulsus põhines arvukatel ja ülipopulaarsetel loengutel, kus ta
lahutas kuulajate meelt erinevate katsetega. Kes? Mehe järgi on saanud
nime ka kaks mõõtühikut.
54. Milline Vaikse ookeani saarestik koosneb kokku 110 saarest, mille
hulgas on Foxi, Krenitsõni, Bližnije, Nelja mäe jt. saared?

55. Millise naiste spordisündmusega on tegemist, kui on teada, et esimest korda peeti turniir 1972.
aastal ja see on toimunud Boca Ratonis, Los Angeleses, New Yorgis, Oaklandis, Münchenis, Madridis,
Dohas ja Istanbulis? Aastatel 2014-2018 mängib naiste koorekiht aga Singapuris. Viimati jagati 7
miljonit USA dollarit auhinnaraha.
56. 1999. aastast on olnud vormel-1 kavas Malaisia GP just küsitaval ringrajal. Kuna korraldajate
arvates on vormel-1 sari oma atraktiivsust kaotanud, siis tänavune etapp jääb ühtlasi ka viimaseks. Mis
nime kannab ringrada, millel Malaisia GP-d sõidetakse?
57. See Eesti äritegelane (sünd. 1957) on töötanud juhtivatel kohtadel Tarbeklaasis, Hackman Eestis ja
Balti Manufaktuuris. Kõige rohkem on pälvinud tähelepanu tema tegevus Kreenholmi juhina. Selle eest
pälvis ta 1998. aastal ka aasta ärijuhi tiitli. Vähem kui aasta tagasi sai mees aga riiklikuks lepitajaks.
Kes?
58. Astridist sai Lindgren seejärel, kui ta oli abiellunud 1931. aastal Sturega. Kuni tolle ajani oli tema
neiupõlvenimeks perekonnanimi, mis on Rootsi levinumate nimede edetabelis 6. kohal ning mis
paljudele tuleb tuttav ette ärimaailmast. Mis oli Astridi neiupõlvenimi?
59. Millises Amsterdami paigas asub see
Rijkmuseumi filiaal, mis avati juba 2002. aastal,
kuid alates eelmisest aastast saab kunsti nautida
korralikus saalis?

60. Millise riigi suurima pophiti omapärane töötlus
on kuuldav lugu?
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61. Kes on see eesti maletaja, kellel on tänaseni positiivne saldo mängudes Magnus Carlseniga? Ta on
Carlsenit kaks korda võitnud ja ühe partii kaotanud, kolm kohtumist on lõppenud viigiga.
62. Konsistoorium ehk luterlik kirikuvalitsus on kiriku haldus- ja kohtukolleegium, mis koosneb kas
ainult vaimulikest või vaimulikest ja ilmikutest (segakonsistoorium). Kuidas nimetatakse
konsistooriumi liikmeid? 2015. aastal valis EELK sellesse ametisse esimese naisterahva – Kadri Eliisabet
Põdra. Eelmisel aastal lisandus ka Katrin-Helena Melder.
63. Milline on elanike arvult teine linn Islandil ehk Islandi Tartu? 2015. aasta seisuga oli seal natuke üle
33 000 elaniku.
64. Maria (Matrjona) … (1898-1977) emaks oli Praskovja Dubrovina. Oma isast kirjutas aga ta koguni
kolm mälestusteraamatut. Neist viimane kandis nime „Mees müüdi taga“ („The Man Behind the
Myth“). 1928. aastal kaebas ta aga Pariisis kohtusse oma isa elusaatusega seotud kaks meest, nõudes
neilt valuraha 800 000 dollarit. Kohtuasi jäi siiski algatamata. Kirjutage naise või tema isa
perekonnanimi!
65. Eelmisel aastal teatasid teadlased, et lisaks sumatra … ja borneo (kalimantani) … on neid imetajaid
veel ka kolmas liik – tapanuli … . Neid on ainult 800 isendit ja nad elavad väga väikesel maa-alal Sumatra
saarel. Mis loomadel on uus liik?
66. Millist nime kannab see järjekordne moehullus?

67. Kevadel küsti Eesti meistrikatel rohingjaid ja eks see ole kuum teema ka praegu. Mina küsin teilt
aga sellesama Bengali lahe ääres paiknevat Myanmari osariiki, kus lõviosa rohingjatest elab. Eestist
natuke väiksema pindala ja u 3 miljoni elanikuga territooriumi pealinnaks on Sittwe. Mis osariik?
68. Hollandi kunstnik ja lastekirjanik Dick Bruna jõudis nooruses teha kaanekujundusi
ka James Bondi ja inspektor Maigret’ raamatutele. Tema kuulsaim kangelane on aga
pildil, kellest jutustavaid raamatuid on müüduid kümneid miljoneid. Mis nime
kannab see jänku, kelle kunstnik lõi 1955. aastal oma pisipoja rõõmustamiseks?

69. Paar aastat tagasi käis üle ilma VW skandaal, kus nende autode mootoreid ning nende arvnäitajaid
oli timmitud tootjale kasulikus suunas. Küll aga pärines skandaali keskmes olnud mootoritarkvara
hoopis ühelt teiselt Saksa tehnikafirmalt. 2015. aastal pani firma võimalikeks kohtukuludeks kõrvale
650 miljonit eurot. Milline elektroonikakontsern?
70. John Lewis Nelson (1915-2001) oli jazzmuusik, kes laval esinedes kasutas nime … Rogers. 1958.
aastal sündis talle poeg, kes sai nime isa lavanime järgi ning kasutas oma nime ka artistina. Kellest/mis
nimest on jutt?
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71. Vähemalt minu arvates on lavastaja-näitleja Taavi
Tõnisson viimase aja piltidel sarnane Ian Bradyga. Millega
see britt Brady 1960. aastatel kuulsaks sai?

72. Kui nullindatel lugesid Eesti lapsed hoolega Bertilugusid, siis nüüd on Rootsist tulnud uus menukas
lasteraamatute sari. Selle loojaks on Martin Widmark ning
kangelasteks poiss ja tüdruk, kes Valleby linnas lahendavad
juhtumeid. Sarja nimesse (eesti keeles on siiani ilmunud kümmekond raamatut) „… detektiivibüroo“
käivad mõlema lapse nimed. Mis sari?
73. Eelmise aasta lõpupoole käis Eesti jalgpallikoondis ka Uus-Kaledoonias, kus mängis kohaliku
koondisega 1:1 viiki. Pärast seda ilmus siin-seal ilkuvaid arvamusi nii turnee kui ka külastatud maade
kohta. Vähemalt Uus-Kaledoonia kohta on see üsna võhiklik arvamus, kuna selle SKP ühe inimese kohta
ületab tunduvalt Eesti oma. Üks peamisi põhjusi on see, et ühe väärt metalli kogu maailma varudest
veerand asub just sel saarel. Millise?
74. Barrandovi linnaosa Prahas on saanud oma nime prantsuse geoloogi ja paleontoloogi Joachim
Barrande’i järgi. Linnaosas asub riigi tuntuim filmistuudio, mille asutasid ühe tuntud tšehhi
samanimeline isa ja onu Miloš. Kes oli see mees?
75. Hansapanga loojate ringi kuulusid algul ka Sulo Muldia ja Peeter Luik (Jüri Mõisa ja Heldur Meeritsa
asemel), ent nemad läksid oma teed ja asutasid ühe teise panga. Selle juhtide hulka kuulus ka hilisem
rahandusminister Mart Opmann. Iseseisvana pangal pikka pidu siiski ei olnud, sest 1996. aastast
ühineti Forekspangaga. Mis pank?
76. Seda linna (alla 30 000 elanikku) nimetatakse ka Poola talvepealinnaks. Tatrate jalamil asuv linn on
võõrustanud lisaks niisama turistidele korduvalt ka sportlasi. Kolmel korral on toimunud seal nii
suusaalade MM kui ka taliuniversiaad. Kandideeriti ka 2006. a olümpialinnaks. Mis linn?
77. Sellel loomal (Macropus rufus) on kodumaal rohkelt erinevaid nimetusi: täiskasvanud isaseid
kutsutakse boomers (ka bucks, jacks), emaseid does (ka flyers, jills), noorloomi aga joeys. Kui on
tegemist aga karjaga, öeldakse selle kohta mob. Mis loom?
78. Alexander Calderi skulptuuridest suurim – sellel on kõrgust
20,5 m – sai loodud ühtede olümpiamängude tarbeks.
Milliste?

79. Sellele muusikainstrumentide firmale pani armeenlane Avedis … aluse 1618. aastal (teistel
andmetel 1623) Konstantinoopolis. 400 aastat vana firma on ühtlasi üks maailma vanimaid ettevõtteid.
I maailmasõja järel asusid firma juhid ümber USA-sse, kus tootmine jätkub tänaseni. Mis nime kannab
firma/omanikud?
80. Konstantin Türnpu on kirjutanud ka ühe lühikese ja tuntud tervituslaulu, mida ikka ja jälle lauldakse.
Mis lauluga on tegemist?

9

Tartu individuaal 2018
81. Rooma riigis oli kasutusel väljend „Rooma senat ja rahvas“, mille ladinakeelse terminist tuletati
lühend SP..R. Milline täht on lühendist puudu?
82. Saksamaal pakub kõneainet liikumine, mille liikmed ei tunnista praegust Saksamaa Liitvabariiki ja
väidavad, et ka tänapäeval peaks õiguspäraseks pidama 1937. aasta Adolf Hitleri Saksamaa piire ning
1919. aasta Weimari vabariigi põhiseadust. Selle liikmed esitavad Saksamaa võimude suhtes pidevalt
kaebusi, keelduvad maksude tasumisest Saksa riigile, on valmis kasutama (ja on ka kasutanud)
vägivalda ja on kehtestanud väikesed niinimetatud rahvusterritooriumid, mis kannavad nimesid nagu
näiteks Teine Saksamaa Impeerium, Preisimaa Vabariik, Germaania Vürstiriik ja ka Saksamaa
Kuningriik. Mis liikumine?
83. Midagi filmifriikidele ka. Õudukafilmide sarja
„Halloween“ peategelane Mike Myers kannab maski,
mis on vormitud ühe filmitähe näo järgi. Nimelt oli
tegemist väga väikese eelarvega filmiga ja nii leidsid
tegijad kahedollarilise maski, värvisid selle üle ning
legend oligi sündinud. Hiljem teenis „Halloween“
kinodes üle 70 miljoni dollari, mis on kõige tulusam
selle näitleja näoga film. Kellest on jutt?
Moondumisprotsessi näete ka piltidel.
84. Millise riigi koondislane on FC Liverpooli raudvara ning eelmisel aastal Aafrika parima jalgpalluri
tiitli pälvinud Mohammed Salah?
85. See Sverdlovski oblastis asuv Venemaa linna on riigi tähtsamaid metallurgiakeskusi. Teise
maailmasõja ajal valmis seal suur osa tanke T-34. 1833. aastal valmis sealses tehases ka esimene
Venemaa vedur. Viimastel aastatel on seal peetud MK-sarja etappe suusahüpetes. Mis linn?
86. Kes on see muusikalegend, kes 1961. aastal võttis endale uueks lemmikloomaks (ta armastas üldse
väga loomi) šimpansi nimega Scatter, kes kandis ülikondi ja lipsusid. Samuti meeldis Scatterile
masturbeerida, tarvitada alkoholi ning tema peamiseks meelelahutuseks oli tõsta üles naiste seelikuid.
Šimpans muutus ajaga nii talumatuks, hammustas teenijaid ja terroriseeris toatüdrukuid, nii et
peremees keelas teda edaspidi eluruumidesse tulemast. Kellel oli selline armas ahv?
87. Kelle totaalset muutumist võite näha vasakpoolsel
fotol?

88. Millise metsiku hobuse liigi viimane esindaja suri
vangistuses 1909. aastal kusagil Venemaal? Teistel
andmetel juhtus see 1918. aastal Ukrainas.

89. Maailma kõige pikema nimega jalgpalliklubi on Nooit opgeven altijd doorgan, Aangenaam door
vermaak en nuttig door ontspanning, Combinatie … Millise nime all tunneme meie seda klubi?
90. Kuulete Jaapani helilooja Koji Kondo tunnusmuusikat maailmakuulsale nn frantsiisile. Mille
tunnusmuusikaga on tegemist?
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91. 21. detsembril 2017 teatas küsitav mees, et paneb presidendiameti pärast 19. aprilli valimisi maha.
Uueks presidendiks peaks saama praegune asepresident Miguel Diaz-Canel. Kes loobub võimust?
Presidendiametisse sai ta muide 24. veebruaril 2008 ning pärast sellest ametist taandumist peaks ta
siiski säilitama võimupartei juhi koha.
92. See teooria, et ameeriklased 1969. aastal tegelikult Kuul ei käinud ja kogu asi filmiti kuskil stuudios
valmis, on juba vana jutt. Üks lugu sellest sarjast räägib, et sellesinatse filmi väntas valmis üks
maailmakuulus lavastaja ja seda sellepärast, et ameeriklased võidaks kosmosevõidujooksu. Usutakse,
et lavastaja sai NASA-lt altkäemaksu ning leiduvat isegi video, kus mees selle lausa üles tunnistas.
Viimast siiski ei ole. Kes oli see filmimees, kellel taolise filmi tegemiseks oli ju vajalik kogemus ja taust
täitsa olemas?
93. 1990. aastal ilmus Saint Lucia kirjanikul Derek Walcottil teos, mis on tegelikult ühe eepose
ümberjutustus. Millise? Arvatavasti omistati just selle teose eest kirjanikule ka Nobeli preemia.
94. Kes on see rokokooajastu suurmeister (1703-1770), kes kujutanud muuhulgas ka taolisi elulisi
stseene?

95. Millist tuntud ajaloolise isiku (kui arvestada valitsejate täisnimesid, siis sellenimelisi on ajaloost
tuntud rohkemgi) nime kannab juhtahv „Ahvide planeedi“ raamatus ning sellest inspireeritud filmides?
96. Mahult maailma suurim veehoidla tekkis lõplikult 1963. aastal. Järv tekkis Zambezi jõele Kariba
paisu ehitamise tulemusena. Millise kahe Aafrika riigi piiril asub see 5400 km2 suurune järv?
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97. Tütarlast pildil saadab samuti vandenõuteooria –
nimelt olla ta juba 2003. aastal ära surnud. Teooria
kohaselt suri ta oma esimese ülipopulaarse albumi „Let
Go” järel saadud depressiooni kätte. Musta masendust
olevat temas tekitanud nii ootamatu menu kui ka
vanaisa surm. Plaadifirma olevat kadunukese
asendanud teisikuga, kes kannab nime Melissa
Vandella. Fännide sõnul on laulja tedretäpid ja nina
praegu hoopis teistsugused kui vanasti. Lisaks andvat
pettusest tõendust lauljatari autogramm, mis näeb
välja täiesti erinev kui karjääri algusaegadel. Kes
niimoodi on ära vahetatud?

98. Esmakordselt juhtus nii, et vormel-1 GP-etapil teenis punkte kaks venda, 1973. aastal Argentina
GP-l. Kes olid need vennad? Järgmine kord oli 24 aastat hiljem, kui punkte said vennad Schumacherid.
99. Kelle nime kannab pildil nähtav ja Londonis välja antav
teatriauhind?

100. Kes esitab kuuldavat lugu? Kuna lugu kannab pealkirja „Perfect“, võib tänase mängu võitja seda
ka endale laulda.

