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1. Et päästa oma armastatut Theseust, andis kuningas Minose tütar Ariadne talle lõngakera, mille abil 
leiaks pärast Minotaurose tapmist tagasitee labürindist. Nad lahkusid koos Kreetalt, kuid läksid lahku 
Nexose saarel. Põhjuste osas on müüdi teisendid eri arvamusel, kuid enamasti on need seotud ühe 
jumalaga. Mõne arvates olid Ariadne ja jumal abiellunud, kusjuures pulmakink – kroon – tõsteti 
Põhjakrooni tähtkujuna taevasse. Kes oli see jumal? 

 
 

2. EE 2, 1987 kirjutab temast: (550–486 eKr), Vana-Pärsia kuningas 
Ahhemeniidide dünastiast, võimul aastast 522. Tõi võitluses mitme 
trooninõudlejaga võimule dünastia noorema haru, taastas ühtse suurriigi ja 
reformis halduse: jagas riigi satraapiateks, kehtestas kindlad maksud ja ühtse 
kuldvääringu, korraldas ümber sõjaväe, rajas teid ja postiteeninduse, määras 
halduskeeleks aramea keele; soodustas kaubandust. Ta laiendas riiki idas 
Induseni, läänes Traakiani, kuid retk üle Doonau sküütide vastu (u 514 eKr) ja 
katsed vallutada Kreekat (492 ja 490 eKr) nurjusid. Tema valitsemisaeg oli 
Ahhemeniidide suurima võimsuse ajastu. Kes? 
 
 
 
 

3. Poola esimestel vabadel valimistel 1989 saavutas Solidaarsus 
triumfaalse võidu. Kuigi suur hulk kohti olid tagatud 
kommunistidele, võitsid nad kõik ülejäänud. Seejärel seati ametisse 
idabloki esimene mittekommunistist peaminister. Kes oli see 
peaministriks määratud Solidaarsuse aktivist? 

 
 
 

4. Enne Teise maailmasõja algust oli suurim allveelaevastik N.Liidul, koguni 168 laeva. Milline riik oli 
teisel kohal oma 107 laevaga? Esimese maailmasõja lõpus oli tal neid 47, millest 1939.a. olid 7 veel 
teenistuses. 

 
 

5. 19. veebruaril 1918 peeti Tallinnas haritlaste klubis Maanõukogu vanematekogu ja Maavalitsuse 
järjekordne ühiskoosolek. Omariikluse loomiseks vajalike sammude koordineerimiseks otsustati 
moodustada erakorraline võimuorgan – Eestimaa Päästmise Komitee. Kohalolnutest valiti 
päästekomiteesse Jüri Vilms ja küsitav ning otsustati kaasata ka Konstantin Päts. Järgmisel päeval 
teatas aga meie küsitav, et ta ei saa poja ootamatu ja raske haigestumise tõttu päästekomitee tegevuses 
osaleda. Samast soovitas ta valida enda asemel komiteesse Konstantin Koniku, kes oli Maavalitsuse 
tervishoiuosakonna juhataja ja 
ühtaegu küsitava poja raviarst. 
Nii toimitigi, samuti tagaselja. 
Maksolly paigutas komitee lõpliku 
koosseisu ka maalile. Kes oli see 
küsitav, hilisem riigivanem? 
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6. Vabariigi Valitsus eksiilis on Rootsis välja andnud kolm sümboolset münti (sisuliselt mälestusmedalid). 
1974. aastal vermiti Ernst Jõesaare kavandi järgi 950 eksemplaris 33 mm diameetriga Johan Laidoneri 
mälestusraha. Mündi nominaalväärtuseks oli 10 krooni. Samas tiraažis, 21 mm diameetriga vermiti S. 
Androso kavandi järgi 1974. aastal Konstantin Pätsi ja 1978. aastal Jaan Tõnissoni mälestusrahad. 
Mõlemal on aversil portree ja nimi ning EESTI VABARIIK. 1***. Revers on nagu eesti kroonil vastava 
aastaarvuga. Mis oli kahe viimase ühikuks? EV-s seda rahaühikut kasutatud ei ole, Eestis aga küll. 

 
 

7. 20. sajandil heitsid neli USA presidenti hinge ametipostil olles. Kahe nimed on vägagi tuntud: FDR ja 
JFK. Kes on teised? Üks suri atentaadi-haavadesse, teise võis mürgitada ka tema enda naine, kui oli 
teada saanud mehe abielurikkumisest. 

 
 

8. 20.sajandi keskel volitas Argentiina 
valitsus anatoomia professorit Pedro Ara`t 
täitma ühe ülesande, mis pidi rahustama rahvast. 
Mida ta tegi? Juurde lisatud pildile on vihjeks 
jäädvustatud tõrvikuid kandev rahutu rahvahulk. 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. Tema kukutaja on rohkem tuntud 
kui ta ise. Kes on pildil?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Tsaari ukaas sügisest 1891 nägi ette “sobimatute” vallanimede muutmist meie maal. Nii näiteks pidi 
Triigi vallast saama Aleksandri, Palvere vallast Nikolai, (Kose)Uuemõisa vallast Vladimiri jne. Millised 
nimed ootasid aga Järvamaa tollasid Mäo valda ja Väätsa valda? Mõlemal juhul oli tegemist 
perekonnanimega. 
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11. Pildil olev saun-pesumaja 
selles Eesti linnas avati 1971. 
aastal. Kauaoodatud 
kapremondi sai hoone 2013. 
aastal, ühtlasi täiendati maja 
oma loominguga Tartu 
tänavakunstifestivali 
väljasõiduistungil. Teoses 
peitub vihje linna nimele. Mis 
linn? Paar maja edasi on aastast 1965 mälestustahvel linna kunagisele tuntuimale elanikule, eesti 
puhkpillimuusika isale. 

 
 

12. Penumbra õlu (nagu tosin 
teisigi õllesorte) on pärit 
pruulikojast, mis tegutseb ühes 
linnunimelises talus Leevi jõe 
ääres. Mis lind on andnud 
nime nii talule kui õllefirmale? 
Vastata võib ka inglise keeles –
ingliskeelne vastus on ühe 
tuntud arhitekti 
perekonnanimeks. 

 
 
 
 
 
 
 

13. Järgnev on eesti muusiku Liidia Ilvese (The Ilves Sisters) küsimus Aserbaidžaani telemängus MKM 
(eetris 4.nov.2017): Jaapani kirurgi Takaaki Matsuoka ühed patsiendid loodavad tõusta kõrgemale oma 
karjääriredelil, teised panustavad aga positiivsetele muudatustele isiklikus elus – ühesõnaga tema 
patsiente ühendab soov teha oma elu paremaks. Millistele ebaharilikele operatsioonidele on 
Matsuoka spetsialiseerunud? 

 
 

14. Tiiu Pedak, Ivan Kulper, Aivar Koppel, Pille Aver. Nimekiri on (seni) lõplik. Mis nimekiri? 
 
 

15. 1938. aastal lõpetas Tallinna Konservatooriumi esimene naishelilooja – neiupõlvenimega Marie 
Gildeman. Tema 1942. aastal sündinud pojast sai veelgi tuntum helilooja, kellelt kuuleme ka 
muusikanäidet. Selleks on 1977. aastal Issõk-Kuli järve ääres kirja pandud klaverisonaat tsüklist „Mäed 
ja inimesed“. Mis on ema ja poja ühine perekonnanimi?  
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16. Fred Jüssi kirjutab, et Eestis tabati see loom esmakordselt 1962. aastal Ulvi lähistel tedremängust, 
topis on siiamaani Eesti Loodusmuuseumis. Teine lasti 1974 Tähtvere metsas, kolmandat nähti 1977 
Kilingi-Nõmme lähedal põdrajahil. „Loomade elu“ (1971) kirjutab, et teda kohatakse Eestis iga paari 
aasta tagant, ta arvatakse Eesti loomastikku ja on võimalik, et ta on mõnes kõrvalises kohas koguni 
paikselt kanda kinnitanud. Keskkonnateabe keskus kinnitab aga (2016), et viimase 30 aasta jooksul pole 
ametlikku kinnitust leidnud ükski *** kahtlus. Mis loomast on jutt? 

 
 

17. Kõik loomad ja seened on heterotroofid. Heterotroof on organism, kes saab oma elutegevuseks 
vajaliku *** toidus sisalduvast 
orgaanilisest ainest. Mis ainest on jutt? 

 
 

18. Selle põõsa tõid Eestisse arvatavasti 
baltisaksa mõisnikud juba XVII sajandil. 
Kasvab rohkem Saaremaal ja Lääne-Eestis 
ning parkides. Küsitav on püha taim, nn. 
elupikendaja. Iidsest ajast on tema 
lehtedest valmistatud salvi, mis aitab 
parandada haavu ja ravib mitmesuguseid 
nahahädasid. Mis põõsas?  

 
 

19. Kes on mustikametsas käinud, see on 
kindlasti näinud ka pildil olevat meie ühte 
tavalisemat sammalt. Ta kasvab peaaegu 
kõigis Eesti palu- ja laanemetsades, eriti 
sageli aga koos mustikatega. Teine naaber 
on tal palusammal, kuid küsitav eelistab viimasest veidi niiskemaid kasvukohti: nii ei hakka nad 

üksteist välja tõrjuma. Nimetage see 
sammal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

20. Paljude teadlaste pingutuste tulemusel julgetakse väita, 
et Euroopa vanim elus puu on ca 1075 aastat vana. 
Tegemist on soomusmänniga (Pinus heldreichii). 
Kõnealune mänd kuulub Pindose mägede puurindesse, kus 
kasvab üle tosina tuhandeaastase puu. Mis riigis see 
asub? 
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21. Selle lossi esialgseks arhitektiks oli Willem Boy. Lossi ehitus algas aastal 1576. Praeguse ilme sai ta 
peale arhitekt Nicodemus Tessini kavandatud ümberehitustöid. Aastast 1991 kuulub selle kompleks 
UNESCO maailmapärandi nimekirja, peamiselt Lossiteatri ja hiina paviljoni tõttu. Milline loss? 

 
 

22. Elevante sellel maal küll pole, kuid Heimaey saarel asuv kalju meenutab oma vormilt väga seda 
giganti, mistõttu ongi ta nimeks Elevandikalju. Mis 
riigis see kalju asub? 

 
 
 
 
 

23. Joonisel on maailma füüsiline kaart, mille aluseks on 
teatud ajaarvamise 
järgi 1656.aastal 
toimunud sündmus, 
seda pärast 
maailmaloomist. Seal 
olev sõna (inglise keeles parajasti kolmetäheline) on kaetud kolme 
XXX-ga. Eestikeelne vastus võiks olla pikem. Milline sõna (sõnad)? 
 
 
 

 

24. Boriss Vilkitski avastas 1913 saarestiku, mis sai alguses nimeks Nikolai II maa, hiljem Severnaja 
Zemlja ehk Põhjamaa. Saarestiku kogupindala on 37 tuhat ruutkilomeetrit. Saarestiku moodustavad 
saared, millest osadele on antud ideelised nõuka-aegsed nimed nagu Pioneer, Komnoor (Komsomol; 
Комсомолец) ja Enamlane (Bolševik). Milline nimetatuist on pindalalt suurim? 

 
 

25. Küsitav objekt tähistas hiljuti juubelit - 100 aastat valmimisest. Objekti rajamise algatas 1891. aastal 
tsaar Aleksander III. Omas valdkonnas on tegemist maailma edetabeli esimesega, seda iseloomustab 
number 9289. Millest räägime? 
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26.  Mehhiko arhitektid eesotsas Esteban Suareziga esitasid projekti 300 m kõrguse maja kohta, kus 
oleks 70 korrust. Selline hoone tahetakse rajada Mexico City ühele kesksele väljakule – Zocalo väljakule. 
Maja ise oleks asteekide püramiidi kujuline. Teatud põhjusel ei arvata seda maja aga kunagi 
pilvelõhkujate hulka, kuigi oma parameetritelt ta ju vastaks nendele tingimustele. Miks? Samal 

põhjusel ei hakka pilvelõhkujate nimekirja kuuluma 
hooned, mis on kavas ehitada Arizona osariigi Bizbee 
linnakesse ning Jakuutias Mirnõi lähedale. 
 
 

27. Kes oli see mees, kes sündis 1773 Gernrodes 
ja sai professoriks 1812 Grazis? Näete tema 
mälestustahvlit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Kirikuraamatute järgi võis see juhtuda 1789. 
aastal Antslas, 1804. aastal Viljandis, 1885 Ambla 
kihelkonnas ja 1891 Kose kihelkonnas. Teada on veel 
aastad 1930 (Roela), 1938 (Puurmani), 1958 
(Saaremaa) ja taas 2017. Millest on jutt? 

 
 

29. NSV Liidu esimene purgiõlu ilmus 1980, 
seoses Moskva olümpiaga. Millist nime 
see kandis? Samanimelist viina on tootnud 
Liviko ja teisedki, nimi ise on veel palju 
tuntum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Tänase Skype’i loojate Ahti Heinla, Priit 
Kasesalu ja Jaan Tallinna ühine huvi leidis 
esimese rakenduse arvutimängude 
programmeerimises, kusjuures 1989. aastal 
kamba peale viie tuhande dollari eest üle 
suure lombi lennutatud arvutimäng *** oli üldse esimene Eesti omamaine välismaale müüdud 
arvutimäng. 1990. aastal avaldas selle Rootsi firma Scandinavian PC Systems. Toode oli piisavalt 
edukas, kuid tõeliseks hitiks osutus hoopis selle järg SkyRoads. Mis oli arvutimängu nimi? 
Vastuseks ootame eestikeelset võõrsõna, mis pole pärit inglise keelest. 
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31. Nõukogude Liidus avati esimesed metrood Moskvas, Leningradis ja Kiievis. Mis linn oli neljas, 
aastast 1966? Linna nimi tuleneb arvatavasti kohalikest väävlirikastest kuumaveeallikatest. 

 
 

32. Illinoisis asuva linnakese Peoria elaniku Mary Hunt`i poolt kohalikult 
turult leitud halvaks läinud melon (kohalikus pärimuses maisitärklise 
tootmisjäägid) sobis ideaalselt selleks, et Peorias algas tööstuslik tootmine. 
Mille? Vihjeks on lisatud ka nobelisti Howard Florey pilt. 

 
 
 
 
 
 

33. Sellel ukraina kunstniku Ivan Tihii (Иван Тихiй 
1927-82) maalil on kaks kuulsat teadlast. Kes? 
Kujutatud aasta on 1855. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Kui 1989 mõeldi, et see võiks ühe variandina 
kanda leiutaja Berners-Lee pakutud nime The 
Information Mine (informatsiooni kaevandus), siis 
ameerika teadusajakirjaniku Walter Isaacsoni arvates ei 

läinud see nimi käiku seepärast, et seda peeti liiga egotsentriliseks. Miks siis nimi „informatsiooni 
kaevandus“ ikkagi ei sobinud? Muuseas nimeks pandi hoopis World Wide Web (www). 

 
 

35. Pildil on fordiit. Millest see juveelitoodete valmistamiseks kasutatav kivim tekib? 
Muuseas, teatud põhjustel sellest valmistatud ehete väärtus aina kasvab. 
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36. Kes on pildil? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Kuidas nimetatakse seda staadioni? Foto on aastast 2009. Kasutatakse kahte nime, mõlema 
eest saab 2 punkti. Ainult linna nimetades 1 punkt. 

 
 

38. Kahes eri meeskonnas on ralli maailmameistriks tulnud näiteks Walter Röhrl (Fiat, Opel) ja 
Sebastian Ogier (Wolksvagen- 2x, Ford). Keegi on tulnud aga ainsana ralli maailmameistriks kolmes 
tiimis. Kes? 

 
 

39. NBA hooaeg 2017/18. Väljaspool USA-d sündinud võistlejaid (nn välismängijad) alustas 
rekordiliselt 42 riigist või territooriumilt, kokku 108. Viie mängijaga on esindatud Brasiilia, Horvaatia, 
Saksamaa, Serbia, Türgi, 7 - Hispaania, 8 - Austraalia. Esimesel kahel riigil on vastavalt 10 ja 11 
korvpallurit. Nimetage need. 

 
 

40. Jaanuari lõpu seisuga 2018 on naiste laskesuusatamise MK-etappidel kõige rohkem etapivõite 
saanud kaks Magdalenat (vastavalt 42 ja 34). Nimetage perekonnanimed. 
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41. Näete koopiat ühest postkaardist. Kes on kujur ja 
mis nime ta teosele andis? 

 
 

42. Carl Treumundt (aastast 1937 Karl Tarendi, 1885-1951) 
oli Vanemuise näitleja ja näitejuht, 1920. aastatel teatrijuht 
Valgas ja Narvas. Mängis ka esimestes Eesti filmides 
(Esimese öö õigus, 1925, Pühapäevakütid, 1930). Suri 
Mordva vangilaagris. Eesti teatrilukku on ta läinud kui 
esimene *** eesti laval. Sama tegelast on kehastanud veel 
hulk näitlejaid, sealhulgas Ferdinand Veike. Seni viimaseks 
küsitavas rollis saab peale tänaõhtust esietendust Karl 
Laumets. Kes on see tegelane? 

 
 

43. Esimesena kehastas teda filmilinal kuulsa kunstniku 
Auguste Renoir’i poeg Pierre, edasi riburada pidi Jean 
Gabin, Bruno Cremer, Jean Richard, Gino Cervi, Kinya 
Aikawa, Charles Laughton, Rupert Davies, Richard Harris, 
Michael Gambon, Boriss Tenin, Vladimir Samoilov, Armen 
Džigarhanjan jt. Milline filmiroll? 

 
 

44. Näete tegelasi ühest filmist. Mis on filmi nimi? 

   
 
 

45. Aastal 2001 ilmus Eesti teleekraanidele (ETV) Allfilmi toodetud, sisuliselt TV3 Malaisias vändatud 
seriaali “Robinson” pilav tõsielusari, kus osalesid Peeter Volkonski, Tarmo Leinatamm, Hannes Võrno, 
Peeter Oja, Mart Kivastik, Peeter Ristsoo. Saatejuhiks oli Raivo E. Tamm. Elati nädal aega Lehtses 
mahajäetud talumajas, päevaseks sissetulekuks anti 50 krooni ning mobiili ja meelelahutust ei tohtinud 
kaasas olla. Kuidas oli selle 15-osalise sarja nimi? 
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46. Isa (1855 Preisimaa – 1929 Jämaja) oli Sileesia sakslasest peamiselt Venemaal ning elu lõpupoole ka 
Eestis tegutsenud päevapiltnik, kes jäädvustas sadades tuhandetes fotodes Vene keisriperekonda, 
maailmalinna Peterburi, aga ka pisikest Sõrve säärt. Teda peetakse Venemaa fotoreportaažide 
aluspanijaks. 1916. a. andis ta oma fotoateljee üle poegadele. Viktor oli Vene-Jaapani sõja ja Esimese 
maailmasõja fotosarjade autor. Hiljem pildistas ka Oktoobrirevolutsiooni sündmusi ning temast sai 
Smolnõi palgaline. 1938. aastal arreteeriti ja lasti maha. Ateljeefotograaf Aleksander saadeti Siberisse, 
kus ta 1934. aastal suri. Kuidas on nende perekonnanimi? 

 
 

47. Fragmendid kuulsa itaalia kunstniku Caravaggio kolmest tuntud maalist. 
Kõigil kolmel maalil hoiavad peategelased käes midagi. Mida? Neljandana 
on lihtsalt lisatud Caravaggio (1571-1610) enda autoportree.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

48. Lõuna-Koreas tegutsev plastilise kirurgia doktor Kim lubab tänu oma 
teenetele patsientidele uuestisündi ehk kreatsiooni. Et pääseda doktor Kimi 
juurde konsultatsioonile, vajutab pildile sattunud klient lifti nupule. Mida oli 
aga see doktor paigutanud liftist paremale, et alla kriipsutada oma 
professionaalset kreedot? Tegemist ühe kuulsa kunstiteosega, mistõttu 
nimetage nii kunstnik kui teos. 

 
 

49. «Picassol oli roosa periood ja sinine periood. Minul on blond periood – 
kõik minu tüdruksõbrad on blondid.» Nii on lausunud septembris 2017 
meist lahkunu. Kes? 

 
 

50. Kuulete lindistust aastast 1969. Nimetage muusika ja sõnade autor 
(1+1). Viimaselt on eesti keeles on ilmunud Debora Vaarandi tõlkes 
valikkogud "Maa rinnal" (1959, LR) ja "Sinine rohtaed" (1974, ER). 
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51. Tema vanemad asusid 1904. aastal Sevillast ümber Prantsusmaale. Advokaadist isa sai uuel 
kodumaal tööd teemandilihvijana. Nende poeg, keda küsime, lõpetas Pariisis lütseumi ja õppis 
köösneriks. Järgnes École nationale supérieure Louis-Lumière, kust tal pürotehnikaga seotud 
sekelduste tõttu tuli lahkuda. 1930ndail teenis ta elatist džässpianistina Pariisi kabareedes, seda ka 
Vichy režiimi ajal, mil džäss sattus põlu alla. Portjee kabarees „Le Paradis“ filmis La Tentation de 
Barbizon oli tema esimene filmiroll. Tema teine abielu Jeanne-Augustine’iga, kelle vanaonu oli Guy de 
Maupassant, kestis 40 aastat, kuni küsitava mehe surmani. 1967 sai ta Maupassant’ide 30 toaga lossi 
omanikuks. Kellest on jutt? 

 

52. Tallinnas ilmus juulist 1988 aastani 1991 tsensuurivaba (omakirjastuslik) ajakiri. Seda andis välja 
Sõltumatu Infokeskuse levitoimkond, aastast 1990 koostöös kooperatiiviga Arcadia. Püsiautoriteks olid 
Mait Raun, Mart Nutt, Andres Herkel, Toomas Kümmel jt. Mis nime see ajakiri kandis? Allpool on 
kirjas 1990. aasta 1. numbri sisukord. 

 

Andres Herkel. Juhtkirjade juhtkiri 

Mait Raun. Eesti eliidi kriisist ärkamisaja taustal 

Sivert Žoldin. KGB küüsis 

Mikk Titma, Jaak Uueküla. Töölisnoor ja ühiskondlik-
poliitiline tegevus 

Ülevaade budistlikust vajrayana teest. Suutra olemise 
tõelisest seisundist. Šariputra ja kaks koletist 

Peeter Kaasik. Maasikaelevant 

Tõnu Seero. Ühe apokalüptilise luuletuse selgituseks 

Võimule part? Ei! 

Avo Üprus. Au 

Unarulle jäänud Johannes Aavik I 

 

53. "*** ajad" (läti Mērnieku laiki) on 1879. aastal ilmunud läti kirjanike 
Reinis Kaudzīte ja Matīss Kaudzīte romaan. See on esimene lätikeelne 
romaan. Eesti keeles ilmus teos 366 leheküljel 1959 Karl Abeni tõlkes. 
Romaani põhjal on valminud 2 mängufilmi, 1968. ja 1991. aastal. 
Tärnide taha on varjatud üks ametinimetus. Milline? Paide 
Kultuurikeskuses toimusid eelmisel aastal samanimelise EMTA 
lavakunstikooli 28. lennu üliõpilaste iseseisvalt valminud lavastuse 
etendused. 

 

54. Seda romaani esitleti kui tõestisündinud lugu: kirjaniku laual 
heliseb telefon. Helistab Iowast pärit Michael, kes tahab kirjanikule 
rääkida ühe loo. Lugu on tema emast, pärast sõda Itaaliast Ameerikasse 
abiellunud Francescast, kes armub meeletult mõneks päevaks tema ellu 
sattunud fotograafi, luuletajahingega rändurisse, omamoodi ameerika 
Nipernaadisse. Kirjanik kirjutas romaani 11 päevaga, selle alusel on 
valminud film (peaosades Meryl Streep ja Clint Eastwood), samuti muusikal. Eestis tõlgitud kaks korda, 
laval kehastasid peaosalisi Külliki Saldre ja Hannes Kaljujärv. Nimetage autor ja teos. 
 

55. Kuuldav Hispaaniast pärit, eriti Aragoni maakonnas populaarne reibas tants ¾ taktimõõdus, mis 
tekkis 12.sajandil. See on populaarne element zarzuelades ja hispaania ooperites, see juhatab sisse Bizet 
„Carmeni“ II vaatuse, sellenimeline ooper on prantslasel Raoul Laparra’l, sellenimelisi tantse on 
komponeerinud Glinka, Liszt, Balakirev. Tänapäeva maailmast leiab seda nime kasutava Lõuna-Koea 
laulja ja Birmingham City’s palliva hispaania jalgpalluri. Eesti keeleski on see sõna tuntud, ÕS lisab aga 
märke ’argi’. Mis tants/sõna? Hispaanlased hääldavad seda küll teisiti.  
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56. Umbes 15 aastat tagasi esitas Vikerraadio „Mnemoturniirile“ küsimusi Ants Pobul Tapalt. Siis 
helistati toonasele peatoimetajale Marje Lengile Tapa linnavalitsusest, kus mees täpsemalt elab, sest 
nemad tahavad meest tunnustada, aga ei leia teda ühestki registrist. Sestpeale Ants Pobul kadus küsijate 
hulgats jalamaid, asemele ilmus aga Leo Mets Tallinnast. Kes peitus nende pseudonüümide taga? 

 
 

57. Milline kihelkond? Seal paiknes 5 mõisat - 1 kirikumõis, 2 
rüütlimõisast peamõisat ning 2 riigimõisat. Sellele lisandub 3 
karjamõisat. 

 
 

 
 

58. Selliste tätoveeritud kätega reklaamitakse teatud ravimeid. 
Milliseid? 

 
 
 
 
 
 
 
 

59.  „Viimaks, viimaks ometi on mu külalised lahkunud. 
Nelikümmend oli neid, nelikümmend ja ei ühtegi rohkem ega 
vähem, nagu täna kõike oli nelikümmend selles majas, kus 
direktori asetäitja Villem Johannese poeg Alavain pidas oma 
neljakümnendat sünnipäeva. Iseenesestki mõista polnud see minu idee, kaitse mind issand jumal 
niisuguse romantika ja sentimentaalsuse eest! Kogu tolle arvude kabalistika mõtles välja Helga, see 
minu puhuti tütarlapselik ja unistav naine, kes lebab nüüd juba ülal magamistoas teki all ning hõikab 
mind teist korda, et ma läheksin ja annaksin rahu ka oma roidunud luudele-kontidele.“ Nimetage 
teose autor ja pealkiri. 
 
 

60. 1980-ndatel oli tuntud laul „Pühajärv“ (1984), esitajaiks Leila Miller ja Valdo Randpere. Viisi autor 
oli Randpere. Kes kirjutas sellele viisile sõnad? Muuhulgas on ta kirjutanud sõnad Rasmus Puuri 
kantaadile „Unes nägin ma Eestimaad“. 
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1. Dionysos 
2. Dareios I 
3. Tadeusz Mazowiecki 
4. Itaalia 
5. Juhan Kukk 
6. tukat 
7. William McKinley Warren Harding  
8. palsameeris Eva Peroni keha 
9. Fulgencio Batista  
10. Suvorovi, Romanovi vald 
11. Võru  
12. käblik 
13. peopesa opereerimine 
14. tagandatud kohtunikud  
15. Sink (Marje ja Kuldar) 
16. ahm ehk kaljukass 
17. süsinik 
18. must leeder 
19. harilik laanik 
20. Kreeka 
21. Drottningholmi loss 
22. Island 
23. Noa 
24. Bolševik  
25. Transsiberi raudtee 
26. püramiid rajatakse maa sisse, otsaga 

allapoole 
27. Friedrich Mohs 
28. nelikute sünd 
29. Zolotoje koltso 
30. Kosmonaut 

31. Tbilisi 
32. penitsilliin 
33. Nikolai Pirogov arstib Dimitri Mendelejevit 
34. enda nimi 
35. emailvärvi jäägid 
36. Ester Ledecka 
37. Panathinaikoni staadion 
38. Juha Kankkunen 
39. Kanada, Prantsusmaa 
40. Forsberg, Neuner 
41. August Weizenberg, Estonia 
42. Kalevipoeg 
43. komissar Maigret 
44. Andruse õnn 
45. Jürgensonid 
46. Bulla  
47. maharaiutud pea  
48. Michelangelo, Aadama loomine 
49. Hugh Hefner 
50. Eino Tamberg, Katri Vala  
51. Louis de Funes 
52. Heinakuu 
53. maamõõtjad 
54. Robert James Waller, Madisoni maakonna 

sillad 
55. jota 
56. Mart Ummelas 
57. Tori 
58. mälu parandamise ravimid 
59. Raimond Kaugver, Nelikümmend küünalt 
60. Doris Kareva 

 
Küsimused: Jaanus Moppel, Koit Nook, Aare Olander, Indrek Salis, Tenno Sivadi, Tõnu Talve 
 
Muusika: 
15.   https://www.youtube.com/watch?v=TKmJdCqPr58  

50.   https://www.youtube.com/watch?v=cf_9l6CMdqo  

55.   https://www.youtube.com/watch?v=bAiUYG-aWfM  

60.   https://www.youtube.com/watch?v=dPKmbNUAuPY  

https://www.youtube.com/watch?v=TKmJdCqPr58
https://www.youtube.com/watch?v=cf_9l6CMdqo
https://www.youtube.com/watch?v=bAiUYG-aWfM
https://www.youtube.com/watch?v=dPKmbNUAuPY

