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1. 1950ndate ususekti juht Marian Keech (Dorothy Martin) kuulutas ette, et 21. detsembril 1954 hukkub 

suur osa USA-st … tagajärjel. Naine sisendas oma jüngritele, et nemad päästetakse lendaval taldrikul 

saabuvate tulnukate poolt, kellega ta telepaatilisel teel suhtlevat. Maailmalõppu ei tulnud, kuid enamik 

sekti liikmeid jäi ustavaks ning uusi liikmeid värvati juurdegi. Milline katastroof pidi Ameerikamaad 

nimetatud päeval tabama?  

 

2. Millise kolmetähelise lühendiga on tuntud Ukraina julgeolekuteenistus? Alates 2014.aastast on asutus 

pakkunud palju kõneainet.   

 

3. 1664. aastal sai Inglise kuningas Charles II Vene saadikult kingiks ühe linnu, kelle koloonia pesitseb 

sest ajast alates Londoni St. James Parkis. Millise linnu Vene saadik kuningale kinkis?   

 

4. Viimased paarkümmend aastat on sellele 1888. aastal loodud USA firmale olnud väga rasked. 

Peamised põhjused klientide (tarbimis)harjumuste ning ühes sellega ka turusituatsiooni muutumine. 

Kümmekond aastat tagasi pääseti napilt pankrotist ning seejärel pandi suur osa oma senisest ärist kinni. 

Viimastel aastatel püütakse tuua turule ka uusi tooteid – 2017 oli selleks nutitelefon Ektra. Aasta hiljem 

levisid kuuldused firma päris oma krüptorahast. Mis firma?  

 

5. Kes on see ameeriklasest poksitšempion (sünd 

1985), kes armastab ringi tulles kanda selliseid 

värvikaid kostüüme ja maske? Mees kannab 

hüüdnime „The Bronze Bomber“ ja on muuhulgas 8 

lapse isa.  

 

 

6. Jaapanis on muutunud traditsiooniliseks jõulude 

tähistamise viisiks ühe Ameerika kiirtoiduketi 

külastamine ning sellele ketile iseloomuliku toote 

tarbimine. Seda said eelmiste jõulude ajal teha ka 

tallinlased. Mis kett?  

 

7. Kuulete ühte viimase aja kiidetumat hiphopartisti Tyler The Creatorit. Lugu pärineb tema eelmisel 

aastal ilmunud plaadilt. Mis nime kannab see album? Sama nime kandev mälumängur istub ka meie 

hulgas.  

 

8. Ühe filmiauhinna jagamisel on juba 1963. aastast traditsioon, et mõne filmitähe võsuke määratakse 

auhinnatseremoonia abiliseks, kes aitab õhtujuhil auhindu kätte anda. Aastaid olidki need abilised tuntud 

kui Miss (või Mr.) …. Viimasel paaril aastal on tiitel asendatud sooneutraalse Ambassadoriga. Seda rolli 

on aastate jooksul täitnud näiteks Melanie Griffith, Laura Dern ja Dakota Johnson. Selleks aastaks pandi 

ametisse Pierce Brosnani pojad Dylan ja Paris. Mis auhinnast on jutt?   

 

9. Tuntud hobusemaalija George Stubbs maalis 1772. aastal 

looma, keda ta kunagi oma elu jooksul ei näinud. Tuleb 

tunnistada, et vaatamata sellele puudusele on Rahvuslikus 

Meremuuseumis (National Maritime Museum) välja pandud 

taies üpriski tõetruu. Mis looma Stubbs maalis?  Abi võib olla 

ka maalist endast, kuigi suure osa loomast olen ma sealt 

kustutanud.  

 

10. Mis nime kannavad Rootsis sealsed George’id või Jürid? 

Põhimõtteliselt sama kirjapildiga on ka üks Balkani 

poolsaarel levinud mehenimi. Kuigi kahe nime etümoloogia 

on täiesti erinev, ei seganud see kadunud Toomas Uba ühe 

tuntud balkanlase nime jäärapäiselt rootsipäraselt hääldamast.  
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11. Venemaa ajaloo huvilistele peaks olema hästi teada lugu, kuidas Aleksander Kerenski viimases 

hädas endale naiseriided selga tõmbas ning niimoodi põgenes. Tegemist on siiski legendiga. Küll aga 

juhtus selline lugu tõesti ühe hilisema riigimehega, kes 1913. aastal naasis Venemaale Pravdat 

toimetama. Seal meelitas ta lõksu politseiagent Malinovski, kes kutsus mehe maskiballile, kus ootasid 

teda aga politseinikud. Naiseks riietumine ei aidanud, ta võeti kinni ja saadeti Siberisse asumisele. 

Kellest on jutt?  

 
12. Eesti valimistel puudub kandideerimisõigus neil, kes ei ole Eesti Vabariigi kodanikud või pole 

jõudnud kandideerimiseks sobivasse ikka. Lisaks ei saa kandideerida ka valimisõiguse osas 

teovõimetuks tunnistatud isikud ning kuriteos süüdi mõistetud ja vanglakaristust kandvad inimesed. 

Lisaks neile on veel üks suhteliselt suur inimrühm, kellel puudub õigus kandideerida. Kes?   

 

13. Millise Itaalia suurlinna juures asub Amalfi rannik? See kulgeb seal 40 km ulatuses ning ulatub 

Salerno laheni. Turistide seas menukas paik on kantud ka UNESCO maailmapärandi nimekirja.  

  

14. Paljud siinviibijaistki on põdenud tuulerõugeid, mis möödus loodetavasti suuremate kahjudeta. Olge 

aga hoiatatud – sama viirus võib olla jäänud teie kesknärvisüsteemi ning alles pool sajandit hiljem uuesti 

välja lüüa. Vanematel inimestel põhjustab see ränka vaevust, mis väljendub valuliku lööbena rindkerel, 

kuid võib esineda ükskõik mis kehaosal. Ravi on aeganõudev. Mis nime see jube haigus kannab? Inglise 

keeles on selle nimi shingles.  

 

15. Eesti meeskergejõustiklased on võitnud MM-ilt ka kulda ja karda, kuid naiste parimaks saavutuseks 

on seni 7. koht 2003. aastast. Kes selle saavutas?  

 

16. Polüneesia stiilis Mai Tai kokteili põhikomponentideks on laimimahl, mandlipiima (orgeat) siirup, 

apelsiniliköör (Cointreau) ning veel üks kange alkohoolne jook. Milline?   

 

17. Kui meie Grammy-võitude üle on peetud arvet üsna usinasti, siis 2019. aastal 

sai Kuldse Grammofoni Läti dirigent Andris Nelsons koos Bostoni 

Sümfooniaorkestriga. Salvestisel esitatakse üheskoos ühe vene helilooja 4. ja 11. 

sümfooniat. Kelle esitamise eest Grammy saadi? 

 

18. Meest pildil hüütakse „uue põlvkonna DiCaprioks“. 1995. aastal sündinud 

juudi-prantsuse segu ameerika näitleja on viimastel aastatel säranud filmides 

nagu „Kutsu mind oma nimega“ ja „Lady Bird“. Eelmisel aastal oli ta filmi „The 

King“ peaosas Henry V. Samuti mängib ta parimale Oscarile kandideerivas 

„Väikestes naistes“. Sel aastal on ta peaosas Frank Herberti ulmeka „Düün“ 

uusversioonis. Kes?  

 

19. Küsitav kirjanik pärandas oma hoiused ja teoste autoriõiguse Kirjanike Liidu Tartu osakonnale 

omanimelise kirjanduspreemia väljaandmiseks parima eestikeelse esikteose eest. 1992 jäi aga 

preemiafond Tartu Kommertspanga pankrotipessa. 1998 hakati auhinda uuesti välja andma. 2019. aastal 

pälvis preemia norralane Oyvind Rangoy teose „Sisikond“ eest. Kes on see kirjanik? 

 

20. Mis nime kannab see koht Euroopas, kuhu Saudi Araabia 

kuningas Fahd lasi 1993. aastal ehitada 30 miljonit eurot maksma 

läinud lumivalge mošee? Ametlikult on selle nimi Ibrahim-al-

Ibrahimi mošee.  
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21. Eli Cohen oli Iisraeli luureagentuuri Mossadi spioon. Teda tuntakse kõige paremini 1961-1965. 

aastal küsitavas riigis läbi viidud luuretöö järgi, kus tal tekkisid tihedad suhted ja lähedased 

sõprussidemed riigi poliitilise ja sõjalise juhtkonnaga. Temast sai ka riigi kaitseministri peanõunik. Riigi 

vastuluure paljastas lõpuks spiooni vandenõu ja Cohen poodi 1965. aastal avalikul hukkamisel. Ta 

kasutas valeidentiteeti Kamel Amin Thaabet. Mis riigis Cohen tegutses?  

 

22. Kes on see 1957. aastal sündinud naine, kes 1. juulist 2017 on Hongkongi tegevjuht? Kuivõrd 

tegemist on Hiina-meelse poliitikuga, siis sai temast piirkonda haaranud rahutuste peamine vihaobjekt.    

 

23. Küsitav loodusemees (1948) on hariduselt metsateadlane. Muude tööde ja tegemiste kõrvalt on mees 

ka kooliõpikute kirjutaja. Näiteks on ta praegugi koolides kasutusel 5. ning 6. klasside loodusõpetuse 

õpiku üks kaasautoritest. Kes?  

 

24. Millise tehnikaseadme teenuse osutajateks olid 1990ndatel Eesti Kaugotsing ja Baltcom? Seadmete 

ajastu sai lõplikult läbi eelmisel aastal, kui Jaapanis lülitati välja viimane taoline.  
 
25. Kes on see kuulus korvpallur ja treener, kes on sündinud Beirutis? Tema isa Malcolm oli Lähis-Ida 

ekspert ning töötas seal Ameerika ülikooli rektorina. 1984. aastal tapeti ta kahe mõrtsuka poolt ning 

vastutuse tapatöö eest võttis endale Islami Džihaadi rühmitus.  

  
26. Seda tüüpi majoneesil on sinepine maitse, mis on tingitud sellest, et selle õlisisaldus on 60-65 

protsenti. Tavalistel majoneesidel on see vahemikus 45-50 protsenti. Samuti on toode seetõttu kreemjam 

ja magusama maitsega. Kuidas selliseid majoneese nimetatakse?  

 

27. Nimetage riik, mis suutis seni viimasena korrata oma Eurovisioni lauluvõistluse 

võitu! Vihjena võib lisada, et käesoleval sajandil seda juhtunud ei ole.  

 

28. „Sõprade“ seriaal on tuntud ka nimekate kõrvalosaliste poolest. Ühes osas lõi 

kaasa tuntud jupats Danny DeVito. Keda ta seal mängis? Vihjeks ka pilt.  

 

 

 

 

29. Nähtaval karikatuuril on kujutatud seda, kuidas joonistaks-maaliks erinevad kunstnikud kalu. Kelle 

nimi on keskel kustutatud?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Kuigi see mõiste on eelkõige tuntud poliitikast, siis näiteks ehituses tähistab see liiva, killustiku vm 

kivikeste puhul lähedase suuruse või tihedusega osakeste kogumit. Mis mõiste?  
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31. Prantsuse revolutsiooni ajal 18. sajandi lõpus pandi üles giljotiinid ning hakati päid lõikama. 

Avalikel hukkamistel istusid (kas just tingimata kõigil) tapamasina kõrval naised, keda nimetati 

tricoteuse ning kes tegelesid seal … Millega? Tegevus on igati praktiline ja omistatakse ka 

paljudele naistele ka tänapäeval. 

 

32. Eelmisel aastal valiti Sri Lankal uueks riigipeaks Gotabaya …, kes natuke aega hiljem  

vannutas peaministriks oma ekspresidendist venna Mahinda … Mis on nende kahe venna 

perekonnanimi?  

 

33. Pildil olev 632 m kõrgune pilvelõhkuja on maailma kõrgeim 

keerdus maja. Millises Aasia suurlinnas see 2015. aastal valminud 

kõrghoone asub?   
 

34. Eelmisel aastal tõi üks suurfirma turule omaenda 

mängukeskkonna nimega Stadia. Millise firma platvorm see on? 
 

35. Milline riik on naiste käsipalli MM-võistlustel võitnud kõige 

rohkem medaleid – 10? Eelmisel aastal toimunud MM siiski lisa ei 

toonud, küsitav riik saavutas 4. koha. Lisaks on küsitav riik võitnud 

6 olümpia- ja 11 EM-medalit.  

 

 

 
 

36. Dep lop sandaalid olid Indo-Hiinas populaarsed jalavarjud, mida ameeriklased hakkasid 

Vietnami sõja ajal kutsuma „Ho Chi Minhi sandaalideks“. Millest olid need jalatsid 

valmistatud? Tegemist oli taaskasutustoodetega. 
 

37. Nagu on olemas keelpillikvartett, eksisteerivad ka puhkpillikvintetid. Selle moodustavad 

flööt, metsasarv, klarnet, fagott ja … Milline instrument jäi nimetamata?   

 

38. „Jokkerist“ sai esimene vanusepiiranguga film, mis teeninud tulu üle miljardi dollari. 

Milline film hoidis enim tulu teeninud vanusepiiranguga filmi rekordit enda käes enne 

„Jokkerit“? Seda tiitlit ei jõudnud film kanda kuigi kaua. 2 punkti saamiseks olge võimalikult 

täpsed!  

 

39. 2017. aastal ilmus  Mary Ann Shaffers ja Annie Barrowsi menuromaan „… Kirjandus- ja 

Kartulikoorepiruka Selts“, mille sündmustik toimub II maailmasõja järel ühel Suurbritanniale 

kuuluval saarel. Mis saarel? Nüüdseks on raamatu põhjal tehtud ka film, mille lavastas Mike 

Newell.  

 

40. Milline poliitik on asunud mitte just ammu lõppenud karjääri järel omandama hoopis 

kirikuõpetaja ametit? On pidanud siin-seal ka juba kantslist jutlusigi. Kas just kokkusattumus 

või mitte, aga meest võib näha jumalasulase rollis ka sel aastal valmivas „Salmonite“ filmis.  
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41. Millise 20. sajandi konflikti iseloomulik ülesvõte on see 

James Nachtwey foto?  

 

 

42. Oleg Grossi äridega seonduvalt meenuvad kohe tema 

poed, kuid tegelikult kannab tema ettevõtteid koondav 

emafirma nime OG …, mis alustas 1991. aastal ja mille 

palgal on praegu ca 1600 inimest. Mis nimi sobib 

punktiirile? Sama nime kannab Agamemnoni tütar, 

Sophoklese üks näidenditest jpm.  

 

43. Süvaveekerge ehk uhkvool tekitab olukorra, kus piirkonnas temperatuur on küll kõrge, kuid 

merevesi on samas väga jahe. Olukorra teeb ebameeldivamaks mägedest puhuv kõle tuul. Millises Maa 

piirkonnas puhuvad sageli sellised mäestikust lähtuvad puhangud, mida nimetatakse Santa Ana 

tuulteks? 

 

44. Maa kaugus Päikesest on üks … . Kuna Maa orbiit ümber Päikese on elliptiline, ei ole see konstantne. 

Alles 2012. aastal otsustas Rahvusvaheline Astronoomialiit, et üks … vastab 149 597 860 700 meetrile. 

Millisest mõõtühikust on jutt?  

 

45. See paljukordne olümpiavõitja sattus 1990. aastatel võlgadesse ja  kaalus medalite müümist 

välismaale, kuid siis sekkus riigi spordimuuseum, mis käivitas rahva seas korjanduse, et muuseum saaks 

need medalid ja maksaks nende eest spordisangarile. Kuigi küsitavast tehtud eluloofilmis lõpeb aktsioon 

peaaegu, et fiaskoga, siis tegelikult saadi kokku 220 000 kohalikku raha ja muuseum sai medalid. Kellest 

on jutt?  

 

46. Olen isegi küsinud Pepsi kompanii vastust Sprite’ile, milleks on 7UP. Täna küsin, aga mis on Pepsi 

kompanii vaste Fantale? Apelsinimaitseline jook leiutati Hispaanias 1959. aastal ning kaubamärk läks 

PepsiCo omandusse kümmekond aastat hiljem. Joogi nimi tuleb esperanto keelest ja tähendab 

„imetlusväärset“.  

 

47. Malera Kasuku on „tundmatu jaapani helilooja“, kes tegelikult on kolme eesti helilooja 

vaimusünnitis.  Naljalembesed ülikoolikaaslased ja head sõbrad kirjutasid kolme peale teose, kus igaühe 

osaks jäi ühe pilli partii. Üks kolmest naljamehest oli Mati Kuulberg. Kes on kaks ülejäänud komponisti?   

 

48. 1994. aastal võeti mängukavast maha Ugala teatri ilmselt aegade menukaim lavastus „Armastus 

kolme apelsini vastu“. Toimus ka lõpuoksjon, kus müüdi maha erinevaid etendusega seotud asju. Milline 

etenduses olulist rolli mänginud ese müüdi oksjonil maha 550 krooni (tollal väga kõva summa) eest?  

 

49. Banksy üks legendaarsemaid teoseid on „Devolved Parliament“, mis kujutab Briti parlamendi 

alamkoda, kus parlamentäärideks on hoopis … Kes?   

 

50. Mis number?  

 

- Ameerika noorteseriaal „Zoey …“ (2005-2008), mille peaosas oli Jamie Lynn Spears.  

- Ansambli Depeche Mode esimese kontseralbumi (1989) nimi.  

- Romaanis „1984“ asus selle numbriga toas piinakamber.  

- Aastatel 2004-2010 maailma kõrgeimaks pilvelõhkujaks oli „Taipei …“  
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51. Aastatel 1969-1971 hõivasid 89 Ameerika põliselanikku ja nende toetajat 19 kuuks tuntud 

geograafilise objekti. Kuna see seisis alates 1963. aastast kasutusena, leidsid indiaanlased, et valitsus 

võiks selle tagastada põliselanikele. Nende ideest asja ei saanud, kuna 1971. aastal tegi valitsus 

omaalgatuslikule aktsioonile lõpu. Mis objektist on jutt?  

 

52. See 1996. aastal loodud fond on osutunud ülimalt edukaks.  Fondist on saanud maailma suurim 

aktsiainvestor – selle fondi portfellis ca 1,5 protsenti kogu maailma börsiettevõtete aktsiatest. Soetatud 

on ka Eesti ettevõtete väärtpabereid – näiteks Tallink. Alles hiljuti võis lugeda, et fondi koguväärtus 

kerkis esmakordselt üle 10 triljoni kohaliku raha. Mis fond?  

 

53. 1876. aastal toimus USA 100. juubeli puhul maailmanäitus Philadelphias. Kokku käis seda 

külastamas 10 miljonit huvilist ning väidetavalt just see suursündmus on hetkeks, mil läänemaailm sai 

lähemalt tuttavaks ühe eksootilise puuviljaga. Millisega?   

 

54. Pilaauhindadeks kutsutavate Ig Nobelitele lisab tõsiseltvõetavust koht, kus neid igal sügisel üle 

antakse. Millises maailmakuulsas teadusasutuses seda tehakse?  

 

55. Kes on pildil olev Venezuela kolmikhüppaja, viimaste 

aastate ala valitsejanna?  

 

 

 

 

 

 

 

56. Seda, et supermodellid hästi teenivad, teame me kõik. Hea teenistuse legendi aitas kinnistada Linda 

Evangelista, kes 1990. aastal ütles midagi sellist, ta ei tõuse voodistki, kui ta ei teeni vähemalt … dollarit 

päevas. Milline dollarihulk on supermodelle käivitavaks summaks?  

 

57. Kes on see Ameerika laulja, keda laulmas kuulete? Lugu pärineb tema eelmisel aastal ilmunud 

samanimeliselt albumilt.  

 

58. Millise 2018. aastal valminud BBC 

teleseriaali peategelasi näete pildil? Sari 

kannab sama nime omaaegse 

kultusfilmiga, mille stsenaariumi kirjutas 

Lawrence Kasdan juba 1970. aastatel ning 

kaalus seda kirjutades peaosalisteks Steve 

McQueeni ja Diana Rossi.  

 

59. Selle termini võttis 1925. aastal  

kasutusele Saksa kunstiteadlane Franz 

Roh, iseloomustades nii maale, mis 

kujutasid igapäevaelu objekte ja olukordi 

selliste tõepäraga, et need omandavad 

sügavama tähenduse. Kunstivool tekkis 

vastukaaluks ekspressionismile, levis peale Saksamaa ka Itaaliasse ja Ameerikasse ning oli tuntud ka 

uusasjalikkuse nime all. Tänapäeval seostame mõistet aga eeskätt kirjandusega, mille kontekstis kasutas 

seda 1955. aastal esimesena kirjanduskriitik Angel Flores Lõuna-Ameerika kirjandusest kõnelevas 

essees. Mis mõiste? 

60. Millises Euroopa riigis toimus 30. detsembril 1501 suurejooneline orgia, mida tuntakse 

Kastanibanketi nime all? Korraldati see küll riigipea elamises, kuid korraldajaks oli siiski sellesama 

valitseja sohipoeg.  
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61. Aastatel 193-211 valitses Rooma keisririiki Septimius …, 222-235 aga … Alexander. Milline nimi 

sobib punktiiridele? See on ka dünastia (Roomas võimul 193-235) nimi, mida nad esindasid.  

62. Eelmisel aastal andis küsitav isik välja raamatu 

„Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to 

Silence Us“. Koomikute seltskond TGL (The Good Liars) 

vahetas osades poodides aga kaaneümbrised ära ja tulemus 

sai selline nagu pildil. Kes oli selle nalja sihtmärk? 

63. Kes on see hirvlane, kelle silmad vahetavad aasta 

jooksul sageli värvi? Talviti kipuvad need olema sinised, 

muul ajal pigem aga tavapärased kollakad.  

64. Elon Musk sai rikkaks maksekeskkonnaga PayPal, 

õieti tõi talle rikkuse 2002. aastal selle mahamüümine 

ühele suurkompaniile. Millisele firmale Musk PayPali 

maha äris?  

 

 

65. Pärast eelmise aasta Austraalia lahtiste võitmist 

oli Naomi Osaka pea terve aasta kuival. Järgmine 

WTA-turniir õnnestus tal võita alles septembris. 

Millises linnas? Vihjeks lisan pildi.  

 

 

 

66. Nõukaajal oli maiasmokkade seas hinnatud väga mahlane ja rammus šokolaaditort, mis kandis ühe 

Euroopa pealinna nime. Kuigi nagu ikka, on nime lugu taolistel puhkudel segane, siis on teada, et 

tõenäoliselt sai see tort endale nime ühe Moskva restorani järgi. Mis tort?  

 

67. Mis ansambel esineb, mida on võimalik kuulata sel aastal ka 

Saku Suurhallis? Tegemist on ühtlasi ka aastaarvuküsimusega.  

  

68. Selle animasarja loojaks on britt Keith Chapman ning toodetud 

on see Kanadas. See räägib kuue päästekoera seiklustest. Mis nime 

kannab see eelkõige lasteaia- ja algkooliealiste hulgas 

ülipopulaarne sari?  

 

69. Millisele autofirmale kuulub 350 moodsa kunsti teosest (peamiselt 1960.-1980. aastate tööd) 

koosnev kollektsioon, mida siin-seal maailmas ka eksponeeritakse? Teiste hulgas omab firma ka 

mitmeid Victor Vasarely töid, mis on teatud määral ka tänuvõla tasumine, kuna kunstnik disainis 

(tuunis) 1972. aastal firma uue logo.  

70. Hispaania nimedes on olulised nii isa- kui emapoolne perekonnanimi ja täisnimes pannakse kirja 

mõlemad. Milline hispaaniakeelne sõna kirjutatakse isa ja ema perekonnanime vahele?  
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71. Salvador Dali oli ka tuntud vembumees. 1974. aastal saatis ta õnnitlustelegrammi ühele 

diktaatorile, mis selle riigi ajakirjanduse poolt ka avaldati. Nimelt lasi diktaator valida end riigi 

presidendiks ning vannutamistseremoonial anti talle uhke skepter. Seal maal ei saadud aru, et 

Dali poolt oli tegemist satiiriga. Keda Dali nöökis? 

  

72. Millist nime kannab 1991. aastal MasterCardi poolt turule toodud maksekaartide 

kaubamärk? See on Mastercardile väga sarnase logoga ning ülemaailmse levikuga. Eestis 

väljastab neid kaarte näiteks Swedbank, kuid SEB mitte.  

73. Millist ühist nime kannab Austria liidumaa, mille pealinn on Graz ja Sloveenia maakond, 

mille keskuseks on Maribor? Tõsi sloveenidel piirkonna kohta kasutusel oma, kuigi 

ligilähedane nimi.  

74. Clair Cameron Patterson (1922-1995) oli USA geokeemik, kes töötas välja nn uraani-plii 

meetodi. Selle alusel määras 1953. aastal kindlaks millegi vanuse, mida ei seatud kahtluse alla 

enam kui 50 aasta jooksul. Mille?  

75. Kes on see Eesti sportlane pildil? Tema isa käis 

olümpial 1992. aastal. Sama alaga on tegelenud tema 

ema ning tegeleb ka poiss-sõber.  

 

 

 

76. Millist iluprotseduuri tehakse pildiloleva seadmega?  
  

77. Kui eurooplastel on Dua Lipa ja Rita Ora, siis oma albaania 

juurtega poptäht on ka ameeriklastel. See 1989. aastal sündinud 

naine laulis sisse ka  loo „You Can't Stop The Girl“, mis on 

muinasjutufilmi  „Pahatar: Kurjuse käskijanna“, mida ka kuulete. 

Ta on kirjutanud ka laule Eminemile, Selena Gomezile ja Nick 

Jonasele. Kes?  

 

78. Alguses kirjutas autor Stefano Massini raadiokuuldemängu, mille ta tegi ümber näidendiks. 

2018. aastal jõudis näidend West Endile ning eelmisel aastal Broadwayle.  See räägib kolmest 

vennast Henryst, Emanuelist ja Mayerist, kes rändasid Ameerikasse ning panid lõpuks aluse 

ühele pangale. Mis oli vendade ühine perekonnanimi?  Paari kuu pärast esietendub näidend ka 

Eesti Draamateatris.  

79. Kes on see kirjandustegelane, kes elab Puddleby-on-the-Marshi nimelises Inglise 

väikelinnas? Esmakordselt jõudis see lastekangelane lugejate ette 1920. aastal ning autor 

kirjutas ta seikluslikke lugusid üle 30 aasta. 

80. 2012. aasta juunis ühel pühapäeva hommikul oli üks Kuku raadio saatejuht tegemas saadet 

Briti spioonidest. Saate kulg oli vaevaline, sest saatejuht takerdus pidevalt, kuni 15 minutit enne 

lõppu saabus eetrisse lõplik vaikus. Kõmujanulised (näiteks Inno ja Irja) jõudsid paisata õhku 

spekulatsiooni, et küsitav tegi Nahkmanni, kuid julm tõde saabus paari nädala pärast, kui tuli 

teada mehe surmast. Kes?  
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81. 1943. aasta märtsis võeti Soome linna Mikkeli lähedal kinni eestlane Karl Vahter, kes oli saanud 

ülesande keegi maha lüüa. Taolisi üritajaid oli teisigi, kuid ülesannet ei suutnud keegi täita. Kelle pidi 

tapma Vahter?  

 

82. Juba mitu aastat püüavad Saksamaa, Prantsusmaa, Venemaa ja Ukraina saavutada stabiilsust Ida-

Ukrainas. Aeg-ajalt kohtutakse, et midagi kokku leppida, kuid seni ilma suurema eduta. Millise 

piirkonna järgi seda nelikut kutsutakse?   

 

83. Mis loomad häälitsevad? Neid võib kuulda vaid ühes (kuigi küllaltki suures) maailma paigas.  

 

84. Sam Kean kirjeldab oma raamatus „Haihtuv lusikas“, kuidas küsitav metall on kesksel kohal 

keemikute naljades. Näiteks valmistatakse sellest lusikas ning kuna metall meenutab alumiiniumit ja 

sulab kergesti, siis kasutatakse seda tee serveerimisel. Tore ju vaadata inimeste kohkumist, kui lusikas 

lihtsalt haihtub. Metall sulab juba 30 kraadi juures, seega ka peopesal. Mis element (nr. 31)?  

 

85. Kuremaa loss on uhke hoone Jõgeva vallas, mille ajalugu siinkohal ümber jutustama ei hakka. 12.–

19. septembrini toimuvad lossis ühe ala Euroopa meistrivõistlused. Mis alal? Varem pole Jõgevamaal 

ühegi ala rahvusvahelisi tiitlivõistlusi korraldatud.   

 

86. Milline rahvusvaheline liikumine kasutab selliseid žetoone? Tegu 

ei ole raha ega muu maksevahendiga, pigem tunnustusmeetodiga.  

 

87. Paul McCartney on kirjutanud ka teose pealkirjaga „Ookeani 

kuningriik“ („Ocean’s Kingdom“, 2011). Mis žanri teos kuulub?  

 

88. Selle Ameerika telekanali üheks asutajaks 1972. aastal oli ka 

NASA. Algul oli see oma nime (võib tõlkida ka „Õppimiskanaliks“) 

igati väärt, kuid eriti sel sajandil Discovery valduses on saanud kanal 

hoopis uue suunitluse ning nüüd võib sealt vaadata sarju nagu 

„Tordiboss“, „Ma ei teadnud, et ma olen rase“, „90 päeva pulmadeni“, 

„Kurvikad pruudid“ jne. Mis telekanal?  

 

89. Küsitav kirjanik on sündinud Tartus 1978. aastal, kuid juba lapsena kolis Venemaale, seetõttu Eesti 

autoriks teda nimetada ei saa. Mehele tõi kuulsuse romaan „Salnikovid gripi küüsis“ (2017), mis on 

ilmunud ka eesti keeles. Kes?  

 

90. Millise ühise hüüdnimega on tuntud need kaks naist?  
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91. Mussolinil oli unistus muuta Vahemeri sisemereks ning taastada Rooma impeeriumi aegne hiilgus. 

Millise Aafrika riigi hõivas Itaalia aga juba enne I maailmasõda, täpsemalt 1911. aastal?  

92. Eelmise aasta novembris võis Jaapani 

parlamendis näha kentsakat vaatepilti, kus kõik 

saadikud kandsid peas selliseid naljakaid 

kiivreid. Millega seoses või mis seal täpsemalt 

toimus?  

 

93. Millise riigi territooriumil asub Euroopa 

kõrguselt kolmas mäetipp Shkara? Kõrgust on 

sel mäel 5193 meetrit.  

 

 

 

94. Milline riik eristub kosmonautika ajaloos teistest sellega, et saatis esimese kosmosesõitjana üles 

naisterahva? Juhtus see 1991. aastal.  Küsitav isik, kelle nime vastamise raskendamiseks ei maini, oli ka 

esimene naine, kes läks orbitaaljaama Mir pardale.  

 

95. Kui maailma parima jalgpalluri tiitel kannab nime Ballon d’Or, siis mis nime kannab nime auhind 

aasta parimale jalgratturile? Seda annab 1992. aastast välja üks Prantsuse ajakiri ning eelmisel aastal sai 

auhinna  prantslane Julian Alaphilippe.  

 

96. Millise toote osas on USA-s absoluutne turuliider 

Trojan? Nimi „Trojan“ on ühelt poolt tootele valitud 

absoluutselt õnnestunult, teisalt on nimetus siiski üsna 

ebatäpne.  

 

 

 

 

 

 

97. Kuuldav noor lauljatar on tuntud ka väljaspool muusikat. Näiteks räägib ta avalikult oma 

terviseprobleemidest. Tema ema oli omal ajal samuti üsna tuntud laulja. Antud lugu oli Raadio 2 

Aastahiti tabelis 3. kohal. Kes?  

 

98. 2000. aastal autasustati seda Bulgaaria kirjameest (1929-1978) 

postuumselt riigi kõrgeima autasu – Stara Planina ordeniga. 

Keemikuharidusega mees alustas kirjandusliku tegevusega 1950. 

aastatel ning jätkas sellega ka juba paguluses. Eesti keeles pole selle 

kirjaniku teoseid ilmunud, küll aga tema nimekaimust vene 

kirjaniku omi. Kes?  

 

99. Kes on see eesti kunstnik, kelle loomingusse kuuluvad ka 

portreed põhja-aafriklastest, mis on maalitud 20. sajandi algul? 

Näete ka stiilinäidet.  

 

100. New Yorgi kuulsaim jõulukuusetraditsioon ulatub aastasse 

1933. Manhattanil asuva kuuse tulede süttimist kantakse 

televisioonis üle 1997. aastast. Maailma üht kuulsamat jõulupuud 

külastab igal aastal 125 miljonit inimest. Millise hoone ees see puu 

asub, mille järgi seda ka nimetatakse?  
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Vastused  

1. Veeuputus  

2. SBU (Служба безпеки України) 

3. Pelikan  

4. Kodak  

5. Deontay Wilder 

6. KFC  

7. „IGOR“  

8. Kuldgloobus (Golden Globe)  

9. Känguru  

10. Göran (Goran)  

11. Jossif Stalin  

12. Tegevväelased  

13. Napoli  

14. Vöötohatis  

15. Larissa Netšeporuk (seitsmevõistlus)  

16. Rumm  

17. Dmitri Šostakovitš  

18. Timothee Chalamet  

19. Betti Alver  

20. Gibraltar  

21. Süüria  

22. Carrie Lam  

23. Hendrik Relve  

24. Piipar (peiler, pager)  

25. Steve Kerr  

26. Provansaal  

27. Iirimaa  

28. Strippar 

29. Jackson Pollock  

30. Fraktsioon 

31. Kudusid  

32. Rajapaksa 

33. Shanghai Tower 

34. Google  

35. Norra  

36. Rehvidest (autokummidest) 

37. Oboe  

38. „Deadpool 2“  

39. Guernsey  

40. Igor Gräzin  

41. Rwanda genotsiid  

42. OG Elektra  

43. California (lõunaosa)  

44. Astronoomiline ühik  

45. Matti Nykänen 

46. Mirinda 

47. Lepo Sumera ja Raimo Kangro 

48. Toscana juuksenõel 

49. Šimpansid  

50. 101  

51. Alcatrazi saar  

52. Norra naftafond  

53. Banaan  

54. Harvardi ülikool  

55. Yulimar Rojas 

56. 10 000 dollarit  

57. Post Malone 

58. „The Bodyguard“ (Ihukaitsja)  

59. Maagiline realism 

60. Vatikan (korraldajaks paavst Aleksander 

VI sohipoeg Cesare Borgia)  

61. Severus  

62. Donald Trump juunior  

63. Põhjapõder  

64. eBay 

65. Osaka  

66. Praha tort  

67. The 1975  

68. „Käpapatrull“ (Paw Patrol)  

69. Renault  

70. Y  

71. Nicolae Ceausescu  

72. Maestro  

73. Steiermark (Štajerska)  

74. Planeet Maa (4,55+-0,07 miljardit aastat) 

75. Regina Oja  

76. Ninakarvade eemaldaja  

77. Bleta „Bebe“ Rexha 

78. Lehman (näidend „Lehman Brothers“)  

79. Doktor Doolittle  

80. Raivo Järvi  

81. Carl Gustaf Emil Mannerheim  

82. Normandia nelik 

83. Indri  

84. Gallium 

85. 64-ruudune ehk vene kabe 

86. Anonüümsed Alkohoolikud (nn 

kainusmündid)  

87. Ballett  

88. TLC  

89. Aleksei Salnikov 

90. Fergie  

91. Liibüa  

92. Maavärinaõppus 

93. Gruusias 

94. Suurbritannia (Helen Patricia Sharman) 

95. Velo d’Or 

96. Kondoomid  

97. Ariadne (Liina Ariadne Pedanik)  

98. Georgi Markov  

99. Ants Laikmaa  

100. Rockefelleri kuusk

 


