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1. Kunagi väga ammu otsustasid viljakusjumal Paan ja Apollon võistelda pillimängimises. Paanil oli 
vilepill, Apollol kuldne lüüra. Vahekohtunikuks kutsuti Früügia kuningas Midas, kes kuulutas võitjaks 
Paani „tutu-lutu“. Selle peale solvus Apollon hingepõhjani ning „autasustas“ Midast omapärasel moel. 
Milline „autasu“? 

 

2. Rooma linna asutas koos vend Remusega Romulus ja viimane Lääne-Rooma keiser oli Romulus 
Augustulus. Üsna sarnase nimemaagia leiame Venemaalt. Esimene Romanov sai troonile aastal 1613. 
Mis oli tema nimi? Nikolai II püüdis 1917.a. trooni üle anda oma sama nimega nooremale vennale 
(kes oli kroonimata keiser 2./15. märtsist kuni 3./16. märtsini 1917). 

 

3. Churchill on Montgomery kohta öelnud: „Kaotajana on ta 
võitmatu. Võitjana väljakannatamatu.“ Seda britti on 
nimetatud ka suureks veidrikuks. Tema koerad pildil kandsid 
kahe kaasaegse nimesid. Kelle nimed olid tema koertel? 
 

 
 

 
 

4. Keda võetakse vastu Võru 
raudteejaamas 1933. aasta 12. 
novembril? (kaabuga mees) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Mis on piltidel? Vastamiseks piisab, kui kirjutate pildil oleva Tartu Ülikooli ajalooga seotud mehe 
perekonnanime. 
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6. Sloveenias sündinud Melania Trump on USA ajaloos alles teine 
esileedi, kes sündinud väljaspool USA-d (või eelnenud 13 kolooniat). 
Millise presidendi abikaasa (Louisa) oli esimene? See hilisem 
president on USA saadikuna külastanud ka Tallinnat.  
 
 
 
 

7. Esimese käskkirja presidendina andis Arnold Rüütel neljandal 
päeval peale ametissepühitsemist, 12.oktoobril 2001. Sellega vabastas 
ta toonase Vabariigi Presidendi Kantselei direktori ning nimetas 
järgmise käskkirjaga samast päevast sellele ametikohale Tarmo 
Männi. Toonane „kingasaanu“ on täna ministriametis. Kes? 

 

8. Pildil on Eesti saatkond, mis aastast 1921 
alates asub samas hoones. Mis linnas? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9. Varsti jälle jõulud käes ja nagu ikka, annab Eesti Post 
järgmisel reedel välja iga-aastase jõulumargi. 2016. aastal 
ilmunud jõulumark oli aga millegi poolest eriline. Mis tegi 
margi eriliseks? Sama liini jätkas ka 2017.a. mark. 
 

 

 

 

 

 

 

 

10. Võrdleme Tallinna ja Riia lennujaamu (seisuga jaanuar 
2018, finantsandmed 2016. aasta kohta). Seitsmest näitajast on viies Riia ootuspäraselt eespool, kuid 
siiski on kaks näitajat, milles Tallinn neid edestab. Nimetage need kaks. 

 Riia Tallinn 
Reisijate arv, miljonit 6  
Kaubaveo maht, tonni 25525  
Lennufirmade arv 16  
Talviste otseliinide arv 74  
Käive, mln € 50,4  
Kasum, € 358000  
Kaugliinid (al 4200 km) 2  
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11. Need linnud on relvastatud paksude, kiivrit meenutavate 
otsimikuplaatide ja võimsate jalgadega, mis lubavad neil joosta kuni 48 
km/h, nimetatakse sageli „elavateks dinosaurusteks“. Nende 10 cm 
pikkused küünised meenutavad uskumatul moel velotsiraptorite omasid 
– ja looduskaitsjate sõnul on need linnud ühed kõige otsesemad 
eelajalooliste olendite järeltulijad, kes 80 miljonit aastat hiljem Maa 
peal ikka veel alles on. Kes?  

 

12. Joonisel on jõhvusside hõimkonda kuuluv loom, kes võib 1-3mm 
paksuse kehaga kasvada kuni meetri pikkuseks, mistõttu ajab ta ennast 
tavliselt sõlme. Kuna ta elab mageveekogus, siis ussi kahest sõnast 
koosneva ladinakeelse ehk teadusliku nime teine pool on aquaticus. 

Milline nimi aga sobib ussi 
nime esimeseks pooleks? 
Otsime seda antiigist. 

   
 

13. Küsitava 
taime ladinakeelne 
nimi tähendab 
„kokku 

kasvatama”, taimel ongi raku uuenemist toetav, vereringet 
soodustav, paistetust ja valu vähendav toime. 
Bakterivastase mõju tõttu on tema tõmmiste ja -leotistega 
haavu loputatud, paiseid määritud, luukoepõletikke, 
traumasid ja põletushaavu ravitud. Eestis on taime ka 
luukudujaks nimetatud. Mis taim?  

 
 
 
 
 
 

14. Eestist sai kolmas Euroopa Liidu ja viies Euroopa riik, 
kelle rahvusloom on hunt. Sellega on hunt lõvi järel 
populaarsuselt teine rahvusloom Euroopas, lõvile kui 
paljude «vanade» riikide vapiloomale ta siiski veel vastu 
ei saa. Hundi on rahvusloomaks valinud ka Türgi ja 
Serbia. Nimetage kaks EL-i „hundiriiki“ lisaks 
Eestile. 

 
 

15.   Millise puu vili? Kuulub mooruspuulise perekonda. Veel päris valmimata vilja süüakse meie 
mõistes kui juurvilja, täisvalminud magusamad viljad on aga 
puuviljade eest. Valmimisest annavad teada viljale tekkivad 
lateksi tilgad. Praetuna maitsevad nad nagu kartul, aga 

värske vili eriti ei säili ning 
seepärast valmistatakse 
viljalihast kuivikuid. Inglise 
meresõitja William Dampier 
oli esimene, kes sellest 
kohalikele Okeaania elanikele 
tähtsast toidukultuurist 
Euroopale teada andis. Pisut 
pikema sarnase nimega puu 
kasvab Aafrikas ja 
Austraalias. 
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16. Pildil on Eesti esimene omariikluse aastail alustatud ja valmis 
ehitatud pühakoda. Imposantse punastest tellistest Peetri kiriku 
pühitses piiskop Jakob Kukk 19.sept.1926. Kus see asub? 

 

17. Brüsseli tuntud sümbol on pissiv poiss 
(Manneken Pis). Peale selle on linnas aga ka 
Jeanneke Pis ehk pissiv tüdruk ning 
Zinneke Pis. Kes see viimane on? 

 
 

18. Küsitav linn on asutatud 12. sajandil, 
täna 277 000 elanikuga oblastikeskus 
Venemaal. Oli vürstiriigi keskus. Sealt 
pärinesid Godunovide ja Romanovite 
dünastiad. Linnas on palju vanu kirikuid ja 

kloostreid, ta kuulub Venemaa "kuldse ringi" linnade hulka. Seal tegutseb Nikolai 
Nekrassovi nimeline Riiklik Ülikool. Linna lähistelt pärines Venemaa 
rahvuskangelane Ivan Sussanin, kellele on keskväljakul püstitatud monument. 
Lenini kuju rajati aga alusele, millele algselt, 1913. aastal püstitati Amandus 
Adamsoni loodud mälestusmärk Romanovite dünastia 300. aastapäeva 
tähistamiseks. Linna nimi on tuntud ka toiduainetööstusest. Näete linna vappi. 
 
 
 
 

19. Selle linna kirev ajalugu ulatub 2300 aasta taha ning veel 20. sajandi alguses 
oli see rahvuste, keelte ja kultuuride metropol. Alates 15. sajandi lõpukümnendeist oli see juutidele üks 
olulisemaid linnu Vahemere ääres. Holokausti ajal saadeti välja peaaegu 50 000 sealset juuti, kellest 
vähesed jäid ellu, et koju naasta. See on samuti Türgi moderniseerija Kemal Atatürki sünnikoht. Ikka 
veel nimetavad mõned kohalikud linna Simprotevousaks ehk ühispealinnaks aja järgi, mil see oli 
Bütsantsi impeeriumis Konstantinoopoli kõrval teine, kaasvalitsev linn. Mis linn? 

 
 

20. Millest on jutt? TA presidendi Tarmo Soomere sõnul on Eestis 1% selle varudest maailmas, kuid 
70% teadmistest, kuidas seda kasutada. 
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21. Just nemad, kaksikud Norris ja Ross McWhirter´id, vedasid seda projekti esimesed kümme aastat 
(siis mõrvati a 1975 Ross IRA poolt). Vend jätkas pensionini. Siis jätkasid teised. Millega tegemist? 

 
 

22. Lõuna-Koreas ei maksa imestada, kui pikkade nuudlite läbilõikamiseks tuuakse lauale teatud 
abivahend. Mis vahend? 

 
 

23. 18. sajandi ungari matemaatik ja poeet Farkas 
Bolyai (1775-1856; pildil), kes oma teadustöid avaldas 
saksa keeles Wolfgang Bolyai nime all, soovis, et pärast 
surma istutatakse ta hauale kolm õunapuud, millest üks 
oleks vanakreeka mütoloogilise tegelase Parise 
mälestuseks. Kelle mälestust aga sümboliseerisid 
Bolyai tahte järgi ülejäänud kaks õunapuud?  
 
 
 
 
 

 

24. Ainult neljale Eesti inimesele ongi Eestis püstitatud monument nende eluajal – tuntumad ehk 
Tammsaarele aastast 1936 Järva-Madisel ning riigivanem Pätsile 1939 Tahkurannas.  Nimetage 
ülejäänud kaks isikut.  

 
 

25. Armastatud kirjanik Oscar Wilde on öelnud: „Ainult üks asi maailmas on hullem kui see, et sinust 
räägitakse. See, et …“ Lõpetage lause. 
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26. Tegemist on liivast ja lubjast erimenetlusel, aluseliste ja happeliste ainete ning vee segu 
aktiveerimisel valmistatud tsemendivaba ehitusmaterjaliga, mille rahvusvaheline nimi on laprex. 
Kuidas kõlab Eestis kasutatav nimetus? 

 
 

27. Eestis toodetakse kolme tüüpi aknaid, mis on omale nime saanud riikide järgi. Küsime neist 
kahte esimest. Enim müüdav on 1: neil on üldjuhul vaid üks raam, milles kahe- või kolmekordne 
klaaspakett; sissepoole kald-pöördavatav aken, mida eelistatakse eelkõige kasutus- ja hooldusmugavuse 
tõttu.   
2. tüüpi aken valmistatakse kahe eraldi raamiga, seesmine kahekordse klaaspaketi ja välimine 
ühekordse klaasiga. Välimised ja seesmised aknaraamid on omavahel klambriga ühendatud ning 
seetõttu saab aken avaneda vaid mõnekümne sentimeetri võrra ning sedagi ainult küljele. vihma korral 
võib see lihtsasti sisse sadada. Tänu oma arhailisemale konstruktsioonile sobivad seda tüüpi aknad 
pigem vanematele hoonetele.           
3., Taani tüüpi aken valmistatakse enamasti 60 mm paksuse raamiga, mis ei võimalda korraliku 
soojusisolatsiooniga kolmekordset klaaspaketti kasutada. Selle aknatüübi korral on võimalik kasutada 
vaid ühte raamitihendit, mistõttu tipptasemel müra- ega soojusisolatsiooni ei tasu eeldada. 

 
 

28.  Tänu 2011. aastal esilinastunud filmile «Minu suur O!», kus mängisid peaosalisi Maggie Gyllenhaal 
ja Hugh Dancy, teame laiemalt, et selle aparaadi ajalugu on väga värvikirev ja huvitav. 1734. aastal 
leiutati Prantsusmaal seadeldis nimega Tremoussoir ja seda peetakse kõige esimeseks. 1869. aastal 
leiutas Ameerika arst George Taylor esimese ***, mis toimis tänu aurule. 1883. aastal leiutas inglise arst 
Joseph Mortimer Granville esimese elektrilise ***. Millest jutt? 

 
 

29. Mida toodab Tais asuv firma, mille nime võiks lühendada PPP? Oma toodangu tarbeks vajab 
see firma näiteks elevante, lehmi, eesleid, hobuseid, pandasid ja veel teisi suuri rohusööjaid. Firma 
väidab, et tema toodang valmib looduslikust kiulisest ainest ja on absoluutselt ökoloogiline. 

 
 

30. Joonisel on inkade sõlmnöör kipu. See oli andmekandja, mille sõlmede abil anti edasi teavet. Mida 
need sõlmed sellel joonisel tähendavad? 
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31. Eesti parimat sportlast valitakse aastast 1955, alates 1967 valitakse eraldi Aasta mees- ja 
naissportlane. 1994.a. pälvis Margrit Tooman MM-il viienda koha ning tunnustuseks oli tolle aasta Eesti 
parima naissportlase tiitel. Millisel spordialal ta MM-l võistles? 

 
 

32. Eestlane ja Malta meister 2018. Kes?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

33. Pilt on tehtud väidetavalt olümpiaajaloo kõige tasavägisemal meeste 100 m jooksu finaalil. Mis 
olümpial?  Nimetage linn ja aasta. Vasakult paremale: … (Austraalia, 6. koht), … (Suurbritannia, 

pronks), … (USA, 4. koht), … (USA, kuld), … (Jamaica, 
hõbe) ja … (NSV Liit, 5. koht).  
 
 
 
 
 
 
 

34. Islandi jalgpalliime purunes tänavusel MM-il 
küll kildudeks, ent kaks aastat tagasi EM-il 
veerandfinaali jõudmine on ikkagi omaette saavutus. 
Praeguse seisuga on Island ka väikseima rahvaarvuga 
riik, kes jõudnud MM finaalturniirile. Varasem rekord 
kuulus riigile, kes mängis finaalturniiril 2006.a. 

Rahvaarvuks ca. 1,3 miljonit. Kaotati 0:2 Inglismaale ja Paraguaile ning tehti 0:0 viik Rootsiga. Mis 
riik? Meesonna hüüdnimeks on Soca Warriors (sealse muusikastiili järgi), sealne ilmselt tuntuim 
mängija oli kunagine Mart Poomi klubikaaslane Sunderlandi ajast Dwight Yorke. 

 
 

35. Üks kuulsam kui teine või 
vastupidi. Kes on need kaks, kes 
Tallinnas Tondiraba jäähallis 
lauahoki mängu taga kohtusid? 
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36. Filmi sisu on järgmine: Keskealine Aleksandra viib üksikule Kaug-Põhja saarele Tartu 
bioloogiaüliõpilase Peetri, kes uurib seal loodust. Tüli tekib siis, kui Peeter leiab püünisest 
endarõngastatud kajaka, mis läbinud viis riiki ja kolm merd. Muidugi järgnevad voodistseenid jne., 
lõpuks Peeter lahkub. Filmi peaossa kinnitati algul Nina Ruslanova, Peetri rolli Arvo Kukumägi. Ent 
Ruslanova hakkas kapriisitsema, Kuku aga lihtsalt jooma. Siis tahtis režissöör Peetri rolli Hendrik 
Toompere juuniori, aga teda ei lubanud jälle Komissarov. Lõpuks jäid sõelale Svetlana Tormahhova ja 
Erik Ruus. Film valmis 1987, esilinastus 14. märtsil 1988. Esimesel aastal kogus mitu rahvusvahelist 
auhinda. Nimetage režissöör ja filmi pealkiri.  
 

 

37. Selle filmi peakangelane 
jutustab neegrinaisele, et ta sai omale 
nime kindral Nathaniel Forresti auks, 
kes asutas … . Mille? Paraku ei ole 
tegemist ajaloolise tõega, N. Forrest 
liitus küsitavaga kaks aastat peale 
asutamist. 
 
 
 
 
 
 

 

38. Kuulsat Cannes’i filmifestivali peetakse juba aastast 1946, ent millegipärast on parima režissööri 
auhinna võitnud vaid kaks naist. Pikka aega oli ainuke nõukogudelane Julia Solntseva (1961), kuni 2017 
sai filmi „Petetud“ (The Beguiled) eest auhinna küsitav. Kes? 

 
 

39. Kes on see kunstiandeline jumestaja? Tuntust on ta saavutanud 
aga mitte niivõrd oma jumestamisoskusega kui ühel teisel 
loomingulisel alal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

40. Oma karjääri alustas küsitav Metalli- ja Keemiatöstusliidus, paraku oli seal võrreldes hilisemaga 
vähe glamuuri. Selle töö kõrvalt jõudis ta mängida kahes eesti mängufilmis  „Andruse õnn“ ja „Jahid 
merelt“. Aastal 2005, ETV 50. aastapäeval pälvis ta Eesti Televisiooni elutööpreemia. Kes? 
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41.  Küsitav oli juba oma eluajal üks tuntumaid Põhja-Euroopa kunstnikke. Tema töökoda asus 
Lübeckis ning sealsetes allikates mainiti teda esimest korda 1467. aastal. 15. sajandi lõpul töötas ta nii 
Stockholmis kui Lübeckis, olles aastail 1491-96 Rootsi riigi mündimeister. Tema töökojast tulid nii 
Lübecki toomkiriku triumfigrupp, Århusi katedraali peaaltari retaabel kui ka Tallinna Püha Vaimu 
kiriku peaaltari retaabel. Kes? 

 
 

42. Rockefeller Center valmis 1930-ndail. Esialgu kutsuti hooneid kaunistama Picasso ja Matisse. Nad 
keeldusid, kuna oli liiga palju piiranguid. Uue keeldumise kartuses sai mehhiklane Diego Rivera hoone 
fuajee dekoreerimiseks vabad käed. Kuid ta ei lõpetanud seda ettevõtmist, sest üks reporter nägi üle 
maalija õla visandit ning ta tardus hirmust. Rivera sai oma tasu ja pileti riigist väljasõitmiseks ning tema 
tööd jätkas teine kunstnik. (Rivera maalis Mehhikos uue versiooni). Mis või kes visandil ehmatas 
ameeriklasi? 

 
 

43. Sotsiaalvõrgustikku on riputatud selline pilt ja on 
lisatud, et niimoodi peaks tegelikult välja nägema 
maailmakuulsa kunstniku kõige kuulsaim teos. Nimetage 
see kunstnik ja 1642. aastaks valminud teos. Tegemist ei 
ole musta ruuduga. 1 õige 1 punkt. 
 
 
 
 
 
 

 

44. Need hilisemad kuulsad multifilmikangelased nägid 
ilmavalgust 23.10.1958 koomiksiajakirjas „Le Journal de Spirou“, keskajas hargnevas loos „Johan et 
Pirlouit“, populaarsust lisas ka film „... ja võluflööt“, millele kirjutas muusika Michel Legrand. 1980. 
aastate algul muutis Hollywoodi filmistuudio Hanna-Barbera nad multifilmisarja abil maailmakuulsaks 
ja juurutas ingliskeelse nime, mida meiegi kasutame. Algselt oli neid 99, kõik meessoost, hiljem on 
lisandunud ka mõned naissoost. "Ehkki ... on ajatud, olid nad oma ajast ees," kirjutab The Independent. 
Nad elavad seente sees ning kaitsevad oma metsa kurjade, kuid rumalate vaenlaste eest, kes tahavad 
kõike reostades rikkaks saada. "Teisisõnu, ... olid esimesed sõjakad keskkonnakaitsjad." Neile on 
omistatud teisigi ideoloogiaid. Kes? 

 
 

45. Estraadilegend Liza Minnelli taunib uut eluloofilmi (2018), kus tema ema kehastab Renée Zellweger 
(piltidel). Kes oli tema ema?  
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46.  Esimesel pildil on Miina 
Härma IX üldlaulupeo 
dirigendipuldis (1928). 
Nimetage teisel pildil olija - 
1985. aastal sai temast esimene 
naine, kes on olnud Eesti 
üldlaulupeo üldjuht. Lisaks sellele 
oli ta üldjuht ka 1990., 1994., 
1999. ja 2004. aasta üldlaulupeol.  
  

 
 
 
 
 
 

47. Peale laulmise on ta filmilinal 
kehastanud ajaloolistest isikutest 
Andy Warholit, Nikola Teslat ja Pontius Pilatust, samuti teinud olulisi rolle filmides „Merry Christmas, 
Mr. Lawrence“, „Nälg“, „Kaunis gigolo, vaene gigolo“ ning „Mees, kes kukkus maale“. Kes? 

 
 

48. Oskar Lutsu «Kevade» koolipoiste seas on ka väike Lesta, kelle hüüdlause oli «Mis kinni ei jää, saab 
kinni löödud...». Toots kingib talle kooli lõpul oma uhke uuriketi. Kuidas kõlab aga Lesta eesnimi? 
Teada saame selle alles „Sügisest“. 

 
 

49. Sellel pildil on eestlanna, puusepa tütar Felissa Kruut 
mehega, kellega koos anti välja mahukas Eesti luuletajate 
kogumik “Утёсы Ээсти” (Eesti kaljud) aga ka teisi teoseid 
eesti luule kohta. Felissa oli ainus ametlik abikaasa sellele 
mehele. Teisel pildil on nad paadiga Pühajõel. Selle mehe 
matusel osalesid nii Jumala poolt määratud naine Felissa kui 
ka naine, keda ta pidas  südametunnistuse naiseks ehk Vera 
Korendi. Kes on see mees? 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. Selle raamatu esimese peatüki pealkiri on “Leian Moosese ja kõrkjad”, mis vihjab piibli legendile, 
kus pajatatakse Moosesest, kes imikuna Niiluse kõrkjastikku peideti, ja kelle vaarao tütred sealt leidsid. 
Aga selle raamatu enda lugu algas seletusega, et “kui te pole lugenud samade tegelastega eelmist 
raamatut, siis te ei tunne selle raamatu nimitegelast”. Raamatu autoriks on kirjanik, kes oma 
kirjanikunime sai tänu teatud sügavusele. Mis raamatust on jutt? Kirjaniku nime eest punkte ei 
anta. 
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1. eeslikõrvad  

2. Mihhail  

3. Hitler ja Rommel  kaks suurimat vaenlast 

4. Andres Larka 
Kindral Andres Larka, vapside presidendikandidaat. Vapsid olid saavutanud 
võidu põhiseadushääletusel ning lootsid peagi ka võimule tõusta. 

5. Morgenstern 
saksa k. 'hommikutäht, koidutäht', keskaegne relv, ogaline sõjanui. M. oli 20–100 cm 
pikk raskejalaväe relv, mis kaalus 1–5 kg. Neil olid ogad relva otsas, tavalistel 4–16 oga, 
3-10 (15) cm pikad. Mõned m-id olid 1 ogaga. Karl (Carl) Morgenstern (Johann Karl 
Simon M.), 1770 –1852, oli klassikaline filoloog, TÜ raamatukogu esimene direktor ning 
ülikooli kunstimuuseumi rajaja. 

6. John Quincy Adams 
president 1825-29, Louisa Cathrine Johnson sündinud Londonis (USA konsuli tütrena) 

7. Urmas Reinsalu  

8. Moskva 
Malõi Kislovski pereulok 5; 1937-94 oli tänava nimi Sobinovski pereulok 

9. lõhn 
2016 piparkoogilõhnaline, 2017 kaneelilõhnaline.  
Indrek Ilvese kujundatud 

10. lennufirmade arv, 
kasum 

Tallinnal vastavalt 18 firmat ja 6,2 mln €. 

11. kaasuar sugulaste (emu, jaanalind) eest punkte ei saa 

12. gordius 
ussi teaduslik nimi Gordius aquaticus; nimes on vihje Gordioni sõlmele ja ka küsimuses 
oli mainitud, et ajab tavaliselt ennast sõlme (gordion ka 2p) 

13. varemerohi Symphytum officinale 

14. Itaalia, Portugal 
Serbias, Türgis ja Itaalias on säilinud hundi kohta totemistlikke legende, mis kõnelevad 
hundist kui rahvaste mütoloogilisest esivanemast. Portugalis on rahvusloomaks valitud 
ibeeria hunt (hundi alamliik), kes on kujunenud rahvuslikuks puutumatu looduse 
sümboliks. Itaalias Rooma asutamise lugu. 

15. leivapuu mitte segamini ajada Aafrikas kasvava baobabi ehk ahvileivapuuga 

16. Petseri 
EELK Petseri Peetri kirik. Ajalehes Eesti kirik kirjutati 23.sept.1926: „Petseri uus kirik 
on ilus ehitus ....“ 

17. koer (krants) 
Zinneke – slängis: keegi Brüsselist. Literally it means "bastard dog" and has been 
used proudly by the people of Brussels to celebrate how they are a product of mixed 
cultures, languages and ethnicities as they are situated on a border between northern 
and southern Europe, and the Latin and Germanic language groups. 

18. Kostroma 
Kostroma on tuntud juustutootmise keskusena, linna järgi on nime saanud 
Kostroma juust. Eestis toodetakse sarnaseid: Gouda, Lahe, Ranna 

19. Thessaloniki ka Saloniki 

20. põlevkivi 
Maailma põlevkiviressurssidest 62% asub USA-s ning Venemaal ja Brasiilias kokku 
24%. 33 riigis varud, mida võiks kasutada. Eestis alla 1%. 

21. Guinnessi rekordite raamat  

22. käärid  

23. Eeva, Isaac Newton 
piiblitegelasest meie kõigi esiema Eeva, kes maitses keelatud vilja - õuna ja teadlane 
Isaac Newton, kellele õun teatavasti pähe kukkus 

24. F. Tuglas, A. Pärt 
kirjanik Tuglasele Uderna kooli ees ja Arvo Pärdile – Rakveres "Noormees jalgrattal 
muusikat kuulamas" ning ilmselt läheb arvesse ka sünnikohta tähistav kivi Paides. 

25. …. sinust ei räägita.”  

26. silikaltsiit 
aktiveerimisel desintegraatoriga (varrastega purustusseade), leiutas Johannes 
Hint 

27. saksa, soome  

28. vibraator 
üritati ravida hüsteeriat. Kalender kirjutab, et seda teenindas kolm inimest. Nii hullusti vist 
ei ole. Siin pilt: https://gizmodo.com/5466997/the-steam-powered-vibrator-and-other-terrifying-
early-sex-machines-nsfw 

29. paber 
firma täisnimi on Poo Poo Paper ehk PPP; tooraneks on suurte rohtusöövate loomade 
väljaheide, mis on piisavalt kiuline. Poo on sõna, mida kasutatakse harilikult 
ekskrementide jaoks igapäevases keeles. 

30. arvud (1,2,3,4,5) sõlmitud nööride arv võis ulatuda mitme tuhandeni 

31. moodne viievõistlus a-st 1994 M.Kärp. Ta on võistelnud ka vehklemises (Eesti hõbe) ning 
hiljem saanud pikkvibu Euroopa MV-l hõbeda 

32. Albert Prosa jalgpalliklubi FC Valletta 
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33. Helsingi 1952  

34. Trinidad ja Tobago  

35. Anu Saagim, Jari Kurri  

36. Arvo Iho, Vaatleja  

37. Ku Klux Klan 
selline omapärane huumorisoon oli filmi režissööril Robert Zemeckis`el, mida ta lasi 
kõlada läbi peategelase Forrest Gump`i (kehastas Tom Hanks) samanimelises 1994.a. 
filmis;  

38. Sofia Coppola USA 

39. Sissi Nylia Benita 
lauluvõistluse  Eesti otsib superstaari 2018 finalist, Efrem Eugene Benita ehk Dave 
Bentoni tütar 

40. Ruth Peramets-Püss  

41. Bernt Notke 
Tallinnas asuv „Surmatants“ on tõenäoliselt autorikordus tema samateemalisest maalist 
Lübecki Maarja kirikus. See maal hävis aga 1942.a. brittide poolt Lübeckile tehtud 
õhurünnaku tagajärjel. 

42. Lenin Kunstnik oli tulihingeline marksist 

43. Rembrandt, Öine vahtkond 
Maali täpsem nimi on "Frans Banning Cocqi ja Willem van Ruytenburchi 
kompanii". 

44. smurfid ingl. the Smurfs, prantsuse Les Schtroumpfs; sinised olendid 

45. Judy Garland  

46. Vaike Uibopuu s. 1940 Urvastes 

47. David Bowie pärisnimega David Robert Jones 

48. Mikk  

49. Igor Severjanin Felissa ja Igor elasid ametlikult abielus 1921-35 

50. Huckleberry Finn 
eelmine raamat on muidugi Tom Sawyer, kus tegutsevad samuti nii Tom kui Finn; 
raamatu autor on Mark Twain, kes töötades jõelaeval kuulis pidevalt hüüdu “mark 
twain”, mis tähendas, et jõe sügavuseks on kaks jalga 
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Küsimused: Jaanus Moppel, Koit Nook, Aare Olander, Indrek Salis, Tenno Sivadi, Tõnu Talve 


