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1. Charon veab üle Acheroni surnute hingi. Nii on asjad seatud. Ainult kaks elavat on ületanud selle jõe. 
Kes? 

 
 

2. Kelle hauamonument (kahasse Sophia Gyllenhielmiga)? 

       
 

 

3. Aastaid on kehtinud arusaam, et II maailmasõja idarinde veriseim ja pikim lahing oli Stalingrad: 7 kuud, 
surnud ja haavatuid ca 1,13 miljonit. Kuid ei: 2009. aastal näidati Vene televisioonis dokumentaalfilmi 
„Žukovi unustatud lahing“. See lahing kestis 15 kuud ning hukkunuid ja haavatuid ca 1,4 miljonit. Mis 
lahing 1942-43? See on ühe linna järgi nimetatud; linna on esmakordselt mainitud 1216. aastal, 
linnaõigused sai 1775. Velikije Luki lahing oli ka üks osa sellest suurest tapatalgust. Linn asub Tveri 
oblastis ja on kõige kaugemal Volga ülemjooksul asuv linn. 

 
 

4. Detsembris 1905 lastakse Koerus maha neli meest: Mart Jürman, Voldemar Jürman, Anton Schults ja 
Johan Stamm ning lausa ilma kohtuta. Kroonuvõim vihastati välja uue riigi väljakuulutamisega. Mis 
nime see riik kandis? 

 
 

5. Kes on selle punaste kaantega raamatu (Andres Raid,Eesti intiimne saladus, 2012, 
112 lk) esimese poole peakangelane, ajalooline isik eluaastatega 1684–1727? Teise 
poole üldnimetajaks on pakutud „Eesti hoorade salatoimikud“. 
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6. Prantsuse kuningas Louis-Philippe I (1773-1850; troonil 1830-48) lubas vältida nii konservatiivset kui ka 
vasakradikaalset riigi valitsemist. Sellisel poliitikal on ka oma kindel nimetus, mis on tuntud juba 
Aristotelese ajast. Joonisel toodud keemiliste elementide väljavõttes on mustaga kaetud just see element, 
mis esineb ka nö tasakaalustatud poliitika nimetuses. Millise nimetusega on tegu? 

 
 
 

7. Aasta oli 2003 ja Soome sai endale esimese (ja seni ka viimase) naispeaministri. Sedagi lühikeseks ajaks. 
Kas mäletate, kes? 

 
 

8. Kodumaises teleseriaalis “Kättemaksukontor” on teiste hulgas ka kolonel Trummiste nimelise tegelase 
episoodiline osa. Kes teda kehastas? Tema portreed seinal sai näha rohkem kui tema tegelaskuju 
ennast. 

 
 

9. See legendaarne äriprojekt kestis 1883-1977. Kaasalööja viibis selles maksimaalselt algaastatel ca 80 
tundi, hiljem ca 60 tundi. Millega tegemist? 

 
 

10. Turistid, kes väisavad Venemaad, ostavad sageli suveniiriks matrjoškasid. Õige matrjoška sees peab 
olema vähemalt kaks väiksemat. 19. sajandi lõpul hakkas seda tänaseks väga populaarset toodet 
valmistama üks Moskva mänguasjatöökoda. Mis riigist tõi ettevõtte omanik Mamontova põhimõttelise 
näidise? Seal on kujuks kiilakas vanamees. 
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11. Portulak-turdlehe kodumaa on Mosambiik. Tegemist 
on taimega, millel paksud varred, jäme tüvi ning paksud 
ja kahkjad 3-4 cm läbimõõduga läikivalt tumerohelised 
lehed. Selle võrseid võib kasutada toorsalatites või 
hautistes. Taime rahvalik nimi kõlab aga inimeste 
kõrvadele väga meeldivalt. Mis on portulak-turdlehe 
(crassula ovata) paralleelnimi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Eestis elava hundi toidulaud on aastaaegade lõikes varieeruv. Talvel moodustub see 60% ulatuses 
sõralistest. Viimastel aastatel, seakatku tingimuste aegadel põhinev hundi toitumisharjumiste uuring 
näitab, et ligi veerandi toidulauast moodustab taimne materjal, mis omakorda jaguneb kaheks põhiliseks 
komponendiks: üks sellest on lõikhein ja teine ***. Milline taimne toit moodustab Eesti hundil talvises 
toidulauas selle teise poole? Seda tarbivad inimesedki. 

 

13. *** on ainuke nii Eestis kui kogu Euroopas elav 
*** sugukonda kuuluv lind. Nimetage pildil olev 
lendaja. Punktiirile soovime vastuseks ühte, mitte 
kahte erinevat nimetust  
   

 
 
 
 
 
 
 

14. Selline 
reklaam oli 
tavalisel T-särgil, 
mis osteti Jeruusa-lemmas. Vastavalt sellele särgireklaamile võib 
suurema kala leida Vahemeres (ülemine kiri Med. Sea). Keskel on 
joonistatud kala, keda võib leida Punases meres (keskmine kiri Red 
Sea). Millise mere kohta käib see kala, mis on joonistatud kõige alla 
(tühi kala)? 
 
 
 
 

 
 

15. Selle koeratõu esindajad jagunevad kolme 
vormi (rassi), mis kõik algavad b-tähega. Need 
kolm rassi tohivad omavahel paljuneda ja tihti on 
samas pesakonnas eri rasside esindajad. 
Nimetage koeratõug (1 punkt) ja tema kolm 
vormi (vähemalt 2 õiget – 1 punkt).  
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16. Seda saart nimetati ka “kurjade munkade kodusaareks”, sest keskajal olnud ta omanikeks Ojamaa ehk 
Gotlandi mungad. Igavusest ja saamahimust pimestatud mungad hakanud aga hoopis mereröövliteks. 
Lõpuks saadi neist lahti tänu sellele, et süüdati saarel kasvanud põline tammemets. Alles jäänud vaid 
üksik pärnapuu keset saart ning sellest saati pole seal enam suuri puid sirgunud. Saarel asub omapärane 
“Elukivi”, mis meenutab karile sõitnud kaljase nimega “Elu” kurba saatust, kust küll kõik inimesed 
õnneks terve nahaga pääsesid. Tuntuimaks saarevahiks on olnud luuletaja Kristiina Ehin. Mis saarest 
on jutt?  

 
 

17. Maailma külmimate pealinnade loetelus on Tallinn oma aastaringse keskmise temperatuuriga +4,80 
C kuuendal kohal. Milline linn on külmim? Seal on ainsa pealinnana aasta keskmine miinuses, -1.3°. 

 
 
 

18. Sudaanis on kokku 18 provintsi või osariiki, nagu neid vahest ka nimetatakse. Nende hulgas on kolm 
“värvilist” provintsi ehk kolm sellist, mille nimes esineb mingi värv. Nimetage need kolm värvi. (kaks 
õiget 1p). Originaalis oleks nimeandjad: an-Nil al Abyad; al-Wusta ehk an-Nil al Azraq; al-Bahr al Amar. 

 
 

19. Kui ei ole piisavalt aega kõikide SELLE RIIGI 
vaatamisväärsustega tutvumiseks, siis Madurodamist 
saab hea ülevaate. Siin on koos kõik  kuulsad hooned, 
kuid lihtsalt 25 korda väiksemana. Detailidele on pandud 
ohtralt rõhku, mudelmajade vahel sõidavad rongid ja 
lennujaamas liiguvad lennukid. Pildil on 1766. aastal 
püstitatud hoone koopia, kus üle 200 aasta tegutseb 
teater. Mis riik? 
 
 
 

 

20. Krimmitatarlased olid hell teema Stalinile, ent Putin tunnistas aastal 2014 (!) nende represseerimist 
ning andis keelele riigikeele staatuse. Krimmitatarlastel on ka oma mitteametlik pealinn, selle nimi on 
tuttav eelkõige vene kirjandust tundvale inimesele. Kuidas selle linna nimi kõlab?  
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21. Kujutades seda prohvetit, joonistas itaalia renessansiaja kuulus 
kunstnik Giotto temast vaid jalad. Kes oli see prohvet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Pildil on ühe ettevõtte logo. See ettevõte toetas oluliselt Stanley Krameri 1961 valminud ja kaks Oscarit 
võitnud filmi “Nürnbergi kohtuotsus” (Judgment at Nuremberg). Paljude nõudel kaeti selles logos üks 
sõna. Milline sõna? 

 
 

23. Kuidas võiksime eesti keeles nimetada seda, mida teeb 
ameerika näitlejanna Claudette Colbert Oscariga pärjatud filmis „It 
Happened One Night“, kus ta mängis peaosas koos Clark Gable`ga? 
Küsitavat väljendit on kasutanud nii Lenin kui Reagan. Tuntuimas 
kontekstis võttis selle kasutusele Ameerika majandusgeograaf Charles 
Tiebout. Terminit mida kasutatakse eelkõige poliitilise klišeena, kus 
kirjeldatakse juhitavate ja juhtide teatud tagasiside vormi. Aga see termin 
võib kehtida ka kunstis, spordis jm. eluvaldkondades.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

24. Hiljuti otsutati, et Eesti Vabariik osaleb 2020. 
aastal Dubai maailmanäitusel (EXPO). Millises linnas 
toimus aga eelmine maailmanäitus (EXPO 2017)? Eesti seal 
paraku ei osalenud. Fotol näete maailmanäituse 
peapaviljoni.. 
 
 
 

 

25. Desmurgia on teatav õpetus, mida ka Eestis õppida saab. Mis on selle sisuks? 
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26. Kes on pildil olev Eesti kindralmajor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. 1810. aastal ilmus raamat pealkirjaga „Värvide teooria“. Autor ei suutnud ega tahtnudki nähtusi 
füüsikaliselt seletada. Teda huvitasid eelkõige esteetilised ja moraalsed küsimused: kuidas inimene värve 
tajub ja milliseid tundeid värvid inimeses tekitavad. Ta iseloomustas värve kui valguse ja pimeduse 
vahelise mängu dünaamikat sogases keskkonnas. Teosest said inspiratsiooni inglise kuulsamaid 
maastikumaalijaid Turner, Vassily Kandinsky, prerafaeliidid, samuti mitmed filosoofid ja teadlased. Kes 
oli teose autor? 

 

28. Piltidel on *** auf dem Werder ehk Werderi ***, mis asub Breemenis. Rahvasuus kutsutakse seda 
hoonet „Umgedrehte Kommode“, kuna  visuaalselt meenutab hoone ümberpööratud kummutit. Mis on 
aga hoone tegelik nimi (milleks see ehitati)? Algne kasutus lõppes 1983. aastal, seal on läbi viidud 
kultuuriprojekte ning seda ehitatakse ümber korteriteks. 

   
 

29. Küsitav firma alustas tööd 1810. aastal. Alustuseks valmistati kohviveskeid, kellamehhanisme. 1850-
ndatel toodeti pea 24000 krinoliini kuus. Samuti valmistati algelisi pesumasinaid, tööriistu, matšeetesid, 
vintpüsse jpm. Praeguseks uhkuseks on pipraveskid, neid toodetakse 2,5 miljonit aastas, peamiselt 
puidust, põhituruks Saksamaa, USA, Kanada. Peatoodanguks on sel firmal aga autod. Mis firma? 

     
 

30. Mustadel meestel ja naistel on tõesti vähe Nobeleid – 15 tükki. Neist 11 
rahupreemiat ja kolm kirjanduspreemiat. Millise valdkonna preemia sai 
1979. aastal W. Arthur Lewis Kariibi meres asuvalt Saint Lucia saarelt? 



Eesti Maakilb 2018/2019.  II voor, 15. detsember 2018 
Hellamaa, Kiviõli, Laadla, Lihula, Puka, Tallinn-Nõmme, Vändra 
____________________________________________ 

 

31. Eesti spordi ajaloos on tähelepanuväärsel kohal kuupäev 26.aprill. Just sel kuupäeval on sündinud (ja 
kõik Tallinnas) kolm Eestisse olümpiamedali toonud sportlast. Sealjuures ühe ala tegijad ja 
perekonnanimigi algab ühe tähega! Kes? 

 
 
 
 
 
 
 
 

32. Selle kaksikmargi kaetud osal on kujutatud üks Eesti sportlane. 
Kes? 2008.a. andis tema kujutisega margi välja ka Eesti Post. 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

33. Milline hokimeeskond (asukoht, nimi)? 
 
 

34. Millisel kergejõustikualal on (enamasti) kasutusel glide’i tehnika? 
 
 

35. See meeskond korraldas Venemaal peetud jalgpalli MM-il kõige rohkem rünnakuid – 352; samuti 
tegutses see meeskond ka kõige edukamalt kaitses – 301 korda pidurdati/tõkestati vastasmeeskonna 
rünnak. Mis meeskond?  
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36. Küsime värsket BBC seriaali. Stratford-upon-Avonis töötab eradetektiivina endine politseiuurija 
Frank ***, ainsaks kaastööliseks töötu näitleja Sebastian. Kui daam nimega Luella *** palub Frankil 
uurida oma peigmehe tausta, kujuneb see koostöö oodatust pikemaks ning peagi kannab 
detektiivibüroo nime *** ja ***. Nimetage see seriaal ehk peategelaste perekonnanimed. 

         

37. Üks ebaõnnestunumaid, et mitte öelda kõige, kõige ebaõnnestunum, kirjutab Õie Orav küsitava filmi 
kohta oma raamatus “Tallinnfilmi mängufilmid”. See valmis 1963. aastal. Ega väga polnudki tegu Eesti 
filmiga, sest režissöör oli Juli Kun, 
stsenaristideks lisaks Juri Ozerov ja Nikolai 
Erdman, tegevus toimus vene keeles. Eesti 
näitlejatest olid arvestatavad rollid ainult 
Hugo Lauril ja Rein Arenil, see-eest aga 
päris tähtis roll (Rita Laur) Ljudmila 
Gurtšenkol. Mis film? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

38. Aasta siis oli ca 1970. Kes on pildil? Sel hetkel aus puusepp. 
 
 
 
 

 

39. Esimene Eesti nukufilm valmis Tallinna Kinostuudios 1958.a. režissöör Elbert Tuganovi käe all. 
Selleks oli Taani kirjaniku Jens Sigsgaardi lastejutu „Pelle üksi maailmas“ ainetel tehtud „Peetrikese 
unenägu“. Toona operaatoriks olnud inimene sai hiljem tuntuks Eesti kirjandusmaastikul. Kes? 

 
 

40. Milline seos on „Viimse reliikvia“ Gabrielil nende isikutega: Grigori Orlov, Nikolai I, Leonid 
Brežnev, marssal Konstantin Rokossovski? Vastuse täpsusest sõltub punktisaak. Loetelu ei ole täielik. 
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41. Kes on kunstnik („Rukkilill“, 1968)? 
Tema eluaastad: 1934-2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. Bernt Notke „Surmatants“ Niguliste 
kirikus on tuntuim ja hinnalisim keskaegne 
kunstiteos Eestis, kogu maailmas ainus 
säilinud lõuendile maalitud keskaegne 
surmatants. Surmatantsu tantsijate selja taga on kujutatud idüllilist sügismaastikku. Silmapiiril on 
üksikute hoonetena ühe linna väravad, linnamüüri ja kirikute tornid. Mis linna on kujutatud? 

 
 

43. Kes on selle töö autor? See on tema üks 
varasemaid ja vähem tuntud teos “Vana kitarrist”. 

   
 
 
 
 

 

44. Kirves ja mets. See võiks olla kellegi-millegi 
slogan (kuniks veel metsa). Kes on luuletaja? 
Tema tekstidele (sh sellele tekstile) on Veljo Tormis 
kirjutanud kooritsükli “Dialektilisi aforisme” (1979). 

Kirves: 
Mis aga maksab sinu koha,  
mina aga raiun sinu maha. 

Mets: 
Siis aga jääd sa varreta, —  
siis aga hakkan kasvama 

 
 
 

45. Näete ühe 1982. aastal ilmunud albumi 
kaanepilti. Albumi pealkirjaks oli kahes keeles 
trükitud Music in the Universe - Музыка во 
Вселенной. Nimetage ansambel. 
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46. Küsitav oli regilaulu propageerija ja regilauluansambli «Hellero» asutajaid. Ta on kirjutanud 
filmimuusikat Rein Marani loodusfilmidele «Üheksavägised», «Otsi looduses liitlast», «Laanetaguse 
suvi», «Euroopa naarits», «Varjuelu», «Sookured", «Nõialoom», «Ilus on maa» ja «Tavaline rästik», 
samuti teiste autorite filmidele. Tema leiutatud on sõnad õuesõpe, elurikkus ja mõnus minek, 
õhinapõhine ja sõna räst diagonaalristi ehk andrease risti ehk saltiiri vastena 2013. aastal. Ta on ka 
raamatu „Suur pärimuse mälumäng“ autoriks. Kes? 

 
 

47. 1732. aastal kirjutas Bach koomilise miniooperi “***kantaat”, mis räägib neiust, kes anub oma karmi 
isa, et see lubaks tal järele anda väikesele nõrkusele. Isa Herr Schlendriani roll on bassile, tütar Liescheni 
roll sopranile. Mis see nõrkus oli, mida on ka teose pealkirjas nimetatud? 

 
 

48. Read Lydia Koidula luuletusest „Minu armsale taadile“:  
Isa, nägid tema häda  
tolmu seest ta välja tõid  
Teda usaldades, keda  
omaksed risti lõid“.  
Kellele on luuletus pühendatud? 
 

 

49. 2018.a. ilmus kirjastuselt Verb 
luulekogu „Valged ööliblikad. Wegeneri 
naeratus“, tõlkijaiks Katrin Väli ja Aare 
Pilv. Originaalid ilmusid vastavalt 2014 ja 
2017. Kes on autor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

50. Zlango on ikoonidel põhinev graafiline keel, mis 
on loodud suhtlemiseks vastava äpi abil nii veebis kui 
mobiiltelefonis. Milline tuntud muinasjutt on 
osaliselt esitatud Zlango graafilises keeles? 
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1. Herakles ja Orpheus 
 

2. Pontus de la Gardie 
Tallinna Toomkirikus. A.Passer, 1593. dolomiit, marmor, kullatis. Suurejooneline 
hauamonument valmis 1595 ja seda loetakse silmapaistvaimaks renessansiaja 
skulptuurseks hauatähiseks Eestis. Seal on esitatud Narva vallutamine, mis on ühtlasi 
vanim teadaolev Narva kujutis. 

3. Rževi lahing  
Rževi lahing (hakklihamasin) 

4. Nn Vaali Vabariik 
 

5. Katariina I 
Siinses käsitluses „Rõngu Marta“ 

6. Kuldne keskmine 
meil kasutatakse sageli ka väljendit “Kuldne kesktee” – Juste milieu/kuldne (lihtsalt) 
keskmine; varjatud element on kuld, mis asub keemiliste elementide väljavõtte 
keskel. Vt ld aurea mediocritas 

7. Anneli Jäätteenmäki 
Anneli Tuulikki Jäätteenmäki (sünd 11. 02. 1955), PM 17.04 kuni 24.06. 2003. Al 
2004 on ta Euroopa Parlamendi liige, al. 2015 asepresident. 

8. Andres Anvelt 
 

9. Idaekspress  
Idaekspress Pariisist Konstantinoopolini 

10. Jaapan 
kiilakas vanamees Fukuruma 

11. rahapuu 
Väljanägemine on andnud põhjust kutsuda seda mitmesuguste nimetustega. Meil on 
see tuntud eelkõige ekslikult ahvileivapuuna, Soomes ja Venemaal rahapuuna, 
Venemaal ka karukõrvana, inglise keeles kutsutakse seda nii õnne-, sõpruse- kui ka 
rahapuuks (lucky plant, friendship tree, money plant), nii rahapuu kui ka pennipuu 
nimetuse all (geldbaum, pfennigbaum) teatakse taime saksa keeles. 

12. õunad 
nii suur õunte osakaal viitab näljale, et hunt sööb ära isegi mädanenud õunu ja tuleb 
õunte otsingutel asulate lähedusse 

13. siniraag 
Siniraag on ainuke nii Eestis kui kogu Euroopas elav siniraaglaste sugukonda kuuluv 
lind. 

14. Surnumeri 
Seal kalu üldse ei leidu (seetõttu on joonistatud tühi kala); inglise keeles oli särgile 
trükitud Dead Sea (heebrea – Yam HaMelah, araabia – al-Bahr al-Mayyit – 
Soolameri); Surnumeri on tegelikult hoopis järv; Iisrael on ainus maa, kust pääseb 
nii Vahemerre, Punasesse merre kui ka Surnumerre. 

15. brabanti, brüsseli 
ja belgia grifoon 

 

16. Mohni 
Mohni saar; tuletatud munga-nimest 

17. Ulaanbaatar 
Mongoolia. 2. Astana, 3. Moskva, 4. Helsinki, 5. Reykjavik, 7. Ottawa 

18. valge, sinine ja 
punane 

Valge Niilus – an-Nil al Abyad; Sinine Niilus – Al-Wusta ehk an-Nil al Azraq; Punane 
meri (sellise nimega osariik) – Al-Bahr al Amar; need kolm värvi on ka 
populaarsemad trikoloori värvid maailma riigilippudel 

19. Holland 
 

20. Bahtšisarai 
1532–1783 oli Krimmi khaaniriigi pealinn. Bahtšisarai jäi krimmitatarlaste keskuseks 
kuni nende küüditamiseni 1944. aastal. Aleksandr Puškin on kirjutanud poeemi 
"Bahtšisarai purskkaev". Population: 27,448 (2014 Census). The name comes from 
Persian bāghche-sarāy which means the Garden Palace. In Crimean Tatar, bağça 
means "garden" and saray means "palace". Aiapalee. 

21. Joona 
Joonas. Giotto di Bondone maalil on ülejäänud osa Joonast juba vaala kõhus 

22. Gas / gaas 
Kuigi Ameerika gaasi ühing (assotsiatsioon) panustas filmi valmimiseks päris hulga 
rahalisi vahendeid, oleks selle ettevõtte logo tekitanud mõningaid probleeme, eriti 
nende hulgas, kes otseselt puutusid kokku gaasikambritega; peale selle oli logoks 
stiliseeritud gaasipõleti (just selle filmi kontekstis oleks sõna “gaas” omandanud 
ülinegatiivse varjundi) 

23. jalgadega 
hääletamine 

Foot voting, vote with their feet; Голосовать ногами; Lenin kasutas seda 1918 kui 
kutsus I maailmasõda lõpetama; Colberti filmitegelane hääletab manatee ääres, et 
saada mõne möödasõitva auto peale 

24. Astana 
 

25. sidumine 
Desmurgia e. sidumisõpetus, ingl. k. Desmurgy. Haavasidumine (med.) 

26. Ludvig Puusepp 
1875-1942. Üks kaasaegse neurokirurgia rajajaid, 1910. a.-l maailma esimene 
neurokirurgia professor, 1921 kindralmajor, 1938 akadeemik 
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27. Johann Wolfgang 
Goethe 

Zur Farbenlehre (1810; tõlge ingl.k. Goethe’s Theory of Colours, 1840 

28. veetorn 
Wasserturm 

29. Peugeot 
 

30. majandus 
Majanduspreemia on kõvem sõna kui rahu- või kirjanduspreemia, sest selle 
määramisprotsess on oluliselt objektiivsem. Moslemeid on veel vähem – 12. 

31. Aleksander 
Tšutšelov, Tõnu 
Tõniste, Toomas 
Tõniste 

Purjetajad. AT 1933 (surn. 2017), 1960. a suveolümpiamängudel Roomas võitis Finn-
klassis hõbemedali. TT-d 1967. Võitsid 1988. aasta suveolümpiamängudel Sŏulis 
hõbeda, 1992. aasta suveolümpiamängudel Barcelonas pronksi 

32. Kristjan Palusalu 
Esimese Eesti sportlasena kujutati postmargil Kristjan Palusalu. Mark anti välja 
Jaapanis 1952.a. ja sellel on KP maadlus Berliini olümpiamängudel sakslase Kurt 
Hornfischeriga, kus KP on viinud oma vastase silda ja seega kindlustanud endale 
kuldmedali klassikalises stiilis. Tegemist oli paarismargiga, parempoolsel margil oli 
kujutatud matkajat-alpinisti. 7.3.2008 anti KP 100. sünniaastapäevale pühendatud 
postmark välja Eestis. 

33. Vegas Golden 
Knights 

Las Vegas. Alustas NHL-is 2017–18 hooajal, kuulub Vaikse ookeani divisjoni ja 
Läänekonverentsi. Kohe võitsid mõlemad, Stanley Cup finaalis kaotas 5 mänguga 
Washington Capitalsile. 

34. kuulitõuge 
alternatiiv on pöördega tehnika 

35. Horvaatia 
Отчет мундиаля 2018 

36. Eradetektiivid 
Shakespeare ja 
Hathaway 

BBC, 10 osa. Luella Shakespeare (keda kehastab Jo Joyner) ja Frank Hathaway (keda 
kehastab Mark Benton). ETV-s oktoobris 2018. William Shakespeare’i sünnilinn, 
tema naine oli Anne Hathaway! 

37. Jalgratta-
taltsutajad 

 

38. Harrison Ford 
 

39. Aimée Beekman 
 

40. Aleksandr 
Goloborodko 

Kõiki neid (ja veel u. 80 rolli) on filmides mänginud Aleksandr Goloborodko, sh 
Rokossovski 4 filmis 

41. Kaljo Põllu 
 

42. Lübeck 
Äratuntavad on linnavärav Mühlentor, tornid Kaiserturm, Fischerturm, Hexenturm 
ja keisrist vasakule jääv Maarja kirik kahe tornikiivriga. Notke töökoda asus Lübeckis 

43. Pablo Picasso  
kuulub nö Picasso “sinisesse perioodi” 

44. Juhan Liiv 
 

45. Zodiac 
 

46. Mikk Sarv 
1951-2018, eesti rahvaluuleteadlane ja maaelu aktivist 

47. Tassike kohvi  
 „Kohvikantaat“ 

48. Ferdinand Johann 
Wiedemann 

1805 – 1887. 1880. a. septembris tähistati Peterburis F. J. Wiedemanni 50 aasta 
tegevusjuubelit, mispuhul Koidula kirjutas pühenduse Minu armsa taadile F.J. 
Wiedemann 16-maks Septembriks 1880 (H. Laakmann 1880). Postimees 24.2. 1936: 
esimene trükk mis on trükitud ühes eksemplaris pikale siidlindile. See on Koidula 
pühendus F. J. Wiedemannile 75 a sünnipaewaks 16. sept. 1880. a. See siidpael üle 
100-wärsilise luuletusega oli köidetud Koidula poolt saadetud lillekimbu ümber 
pealkirjaga: Minu armsa taadile F. F. Wiedemann 16-maks Septembriks 1880. 

49. Jaan Kaplinski 
Белые бабочки ночи, Улыбка Вегенера. Raamatu kaanel Jan Kaplinski; Ян 
Каплинский, vanas kirjaviisis Янъ Каплинскiй). Mõlemad kirjutatud vene keeles; 
Kaplinski on öelnud, et tema võitlus loomuliku eesti keele kasutamise eest on läbi 
kukkunud ning seepärast on ta loobunud eesti keeles kirjutamast. K. on võõrkeeltes 
kirjutanud luuletusi varemgi: 1991. a ilmus Vancouveris „I am the Spring in Tartu” 
(taastrükitud ingliskeelsena Kaplinski valikkogus „Kirjutatud” 2000); võrukeelset 
luulet on ilmunud omaette raamatuna luulekogu „Taivahe heidet tsirk” (2012). 

50. Punamütsike 
autorks vennad Grimmid); esimene rida – “vanaema, miks sul nii suured silmad on?” 
jne. (kaks silma on silmad ja kaks elevanti tähendavad, et suured) 

Küsimused: Jaanus Moppel, Koit Nook, Aare Olander, Indrek Salis, Tenno Sivadi, Tõnu Talve 


