
1. See on teoreetiline energiaühik, millega mõõdetakse, kui palju saab ühe või teise tegevuse pealt energiat 
säästa. Kuid see on ka Keskkonnainvesteeringute keskuse eestvedamisel toimuv 18 – 30 aastastele 
noortele suunatud roheideede konkurss, mille peaauhind on 10 000 eurot oma idee elluviimiseks. 
Tänavu võitis konkursi Eesti toorainest valmistatud taimne piim EIMU: Mis sõna neid ühendab?

2. 21. sept 1924 avati Euroopa esimene neljarealine automagistraal. Mis linnu see 43.6 km pikkune 
maantee ühendas? Tegemist on korvpallilinnadega – ühe linna meeskond on võitnud Euroopa meistrite 
karika 5 korda (viimati 1975/76), teine 2 korda (viimati 1987/88).

3. Režissöör Marcel Camus` film Orfeu negro (Must Orfeus) võitis 1959 Cannes`is Kuldse palmioksa ning 
1960 parima võõrkeelse fimi Oscari. Igavikulisest seisukohast on märksa olulisem, et tänu seal kõlanud 
muusikale alustas üks uus muusikastiil oma üleilmset võidukäiku. Milline?

4. Küsime sulamit, mis põhiosisena sisaldab tina või pliid, lisandeina antimoni ja vaske, vajadusel ka teisi 
komponente (nikkel, telluur, kaltsium, ...). Hea sissetöötavuse ja kulumisekindlusega ja väikese 
hõõrdeteguriga sulam on oma nime saanud Ameerika leiduri järgi, kes 1839. aastal esimese sellise 
sulami valmistas. Peamiselt kasutatakse sulamit suurel koormusel ja kiirusel töötavate liuglaagrite 
liudadele õhukese antifriktsioonimaterjali kihi valamiseks. Milline sulam?

5. Ta on ainus jalgrattur kes möödunud aasta kolmest suurtuurist kahel 
esikolmikusse jõudis – võidutses Hispaanias ja jäi Itaalias kolmandaks. 
Tänavusel hõredal hooajal võitis juunis lõpuks 30-aastasena ka oma esimese 
rahvusliku meistritiitli grupisõidus. Kes?

6. 1998. aasta alguses tekkis kentsakas olukord, kui konkurendid Eesti Mobiiltelefon ning Radiolinja 
kasutasid oma reklaamkampaaniates korraga sama reklaamlauset. Kui EMT püüdis selle lausega 
rõhutada sotsiaalsetele väärtustele, siis Radiolinja kampaania keskendus majanduslikele emotsioonidele. 
Milline slogan? Hetkel kasutab sama sloganit üks kaubanduskett.

7. Munk Athanaël otsustab ristiusu juurde tuues päästa kauni kurtisaani, ent kui naine lõpuks jumala poole 
pöördub, avastab munk, et ta oli tahtnud naist päästa seepärast, et oli temasse armunud. See on 
lühikokkuvõte Anatole France'i sama nime kandva jutustuse alusel loodud ooperist. Ooper esietendus 
1894. aastal, selle nimiosa on saanud kuulsaks nii oma kauniduse kui ka keerulisuse tõttu, sest nõuab 
esitajalt vokaalset andekust ja suurepärast näitlemisoskust. Sel põhjusel tuuakse ooperit ka nii harva 
lavale, Eestis on seda etendatud vaid üks kord (2009). Milline ooper, kes on autor?



8. See eelretsenseeritav akadeemiline ajakiri avaldab uurimusi folkloristikast, võrdlevast usundiuurimisest, 
kultuuriantropoloogiast ja nendega seotud valdkondadest, selle toimetajad on Mare Kõiva ja Andres 
Kuperjanov. Mis nime kannab see nii paberkandjal kui elektrooniliselt ilmuv ajakiri? Nime seos 
ühe endise valla elanikega on puhtjuhuslik.

9. Pildil näete prantsuse okultisti Eliphas Levi nägemust kunagisest templirüütlite 
jumalafigurist, keda on samastatud ka paaniga. Poolenisti inimene, poolenisti loom; 
poolenisti mees, poolenisti naine. Tänapäeval on temast saanud satanistide liikumise
üks kummardamisobjekte, näiteks on nende eestvõttel mitmes USA linnas Kümne 
Käsu monumentide kõrvale püstitatud just tema kuju. Millise nime all teda 
tuntakse?

10. Seda lühikõrvalist putuktoidulist looma leidub Eestis 2 liiki – harilik … (Erinaceus europaeus) ja 
lõuna… (Erinaceus roumanicus), viimasele on iseloomulik helevalge laik kõhul, mistõttu mitmes keeles 
(saksa, inglise, vene) kutsutakse teda valgerinnaliseks. Eestis on tavalisem europaeus, roumanicus 
elutseb vaid Lõuna-Eestis (Lätis on lugu vastupidine). Europaeuse asuala on üldse üpris kummaline (vt 
kaarti), Ida-Euroopas, Lõuna-Venemaal ja Lääne-Siberis elutseb roumanicus. Mis on see Eestis kahe 
liigiga esindatud loom?

11. See on eesti naiste seas moodne riietusese, mida saab kanda nii salli, seeliku, topi kui kleidina. See 
Eestis loodud ja toodetud rõivas on üdini taaskasutus – seda tehakse vanadest Itaalia kalavõrkudest 
pärinevast polüamiidist. Kaubamärgi loojad, sõbrannadest reisisellid Tiiu Roosma ja Kadri Vahe ütlevad,
et see rõivaese ei lähe eales moest, sest pole seal kunagi olnudki. Seda nimetatakse ka trendikaks 
kapselgarderoobi baastooteks (võtab vähe ruumi ja on kasutatav mitmeti). Mõned kasutusvõimalused on 
näha juuresolevatel piltidel. Brändi nimi kattub rõivaeseme nimega, sama mõiste on kasutuses ka 
hügieenis, ilumaailmas, talvelõbustutes ning kokanduseski. Mis nimi?

12. Küsime Austria filmirežissööri, kelle esimene lavastatud kinofilm oli 1989. aastal valminud "Seitsmes 
kontinent". Tema tunnustatumad-pärjatumad filmid on "Klaveriõpetaja" (2001, Cannes Grand Prix), 
"Valge pael" (2009, Cannes Kuldne Palmioks) ning "Armastus" (2012, Cannes Kuldne Palmioks, parima
võõrkeelse filmi Oscar), seni viimaseks filmiks on 2017. aastal valinud "Happy end". Kes?

13. Baltisakslased polnud ainsad, kes II maailmasõja algul oma endiselt asualalt Saksamaale ümber asustati 
– 21. oktoobril 1939 sõlmisid Hitler ja üks teine riigijuht lepingu, mille järgi tolle teise riigi teatud 
piirkonnast asustati sakslased ümber valdavalt vastvallutatud Lääne-Poola aladele. Erinevalt 
baltisakslastest ei toimunud see kiirkorras, vaid kestis kuni 1943, kokku asustati ümber ca 75 tuh 
inimest. Paraku neile seal „uuel kodumaal“ sugugi ei meeldinud ning lausa kohe algas ka tagasiränne. 
Kui sõja lõpu eel sai selgeks, et nad võivad jääda Soveti okupatsioonitsooni, naasid peaaegu kõik. Mis 
piirkonna saksakeelne elanikkond nõndaviisi edasi-tagasi rändas?



14. Käesoleva aasta alguses võideti ühes mänguportaalis enam kui 3.6 miljoni eurone jackpot, mis oli sel 
hetkel suurim teadaolev õnnemänguga võidetud summa Eestis. Küsime teilt, millises mänguportaalis 
see suurvõit võideti? Muu hulgas ka Eesti Olümpiakomitee ühe peasponsori ning Eesti-Läti korvpalli 
ühisliiga nimisponsoriks olev ettevõte asutati 1966. aastal, selle peakontor asub Ahvenamaal ning 
kuulub sealsele maavalitsusele ning ettevõtte Eesti haru tegevjuhiks on olümpiapronks Allar Levandi. 
Erakordseks teeb selle ettevõtte see, et ta loodi puhtalt heategevuslikel motiividel ning oma 
heategevusliku tausta on säilitanud siiamaani.

15. Millise lahingu mälestuseks rajati 1924-27 see suurejooneline memoriaal? Lammutati see mitmes 
jaos pärast II ilmasõda.

16. Viinamarjaistandustes on pikalt olnud tavaks istutada terrasside otstesse roosipõõsad. Tänapäeval on see 
komme küll hakanud vaikselt hääbuma, erandiks on ökotootjad, kes traditsioonist kõvasti kinni hoiavad. 
Mis on selle traditsiooni põhjuseks?

17. Anders Celsius (1701-44) lõi oma temperatuuriskaala 1742. Selle järgi oli vee keemistemperatuur 0o ja 
jää sulamistemperatuur -100o. Kes oli see hoopis teise teadusala tõeline korüfee, kes muutis juba 
pärast Celsiuse surma (1745) skaala selliseks, nagu me senini kasutame – jää sulamistemperatuur 
on 0o, vee keemistemperatuur +100o?

18. Nähtavate fotode autor (1954-1992) oli osaline East Village'i kultuuriskeenes. Poola päritolu kunstniku, 
fotograafi, kirjaniku ning filmilooja töid hakati tunnustama 1980ndate alguses. Peale AIDSi diagnoosi 
saamist kümnendi lõpul võtsid tema tööd poliilisema tooni, diskuteerides näiteks meditsiini rahastamise,
kunsti moraalsuse, tsensuuri ning autoriõiguste üle. Kes?

19. Küsime teilt purjetamise elavat legendi. Et kõigi tema saavutuse kirjapanek võtaks väga palju ruumi, 
piirdume sellega, et ta on üks kuuest sportlasest, kes on neljadel olümpiamängudel järjest (2000-2012) 
võitnud individuaalse kulla. Laser ning Finn-klassi mitmekordne maailmameister oli ka esimene britt, 
kes kandis kodumaal Londoni olümpiatuld. On osalenud ka avamerepurjetamises, näiteks kuulus ta 
2013. aastal America's Cupi võitnud Team Oracle'i koosseisu. Kes?
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20. Eesti aasta orhidee 2020? See on kujutatud ka 1985. aastal loodud Eesti Orhideekaitse Klubi 
logol, mille kujundas kunstnik Anne Mets. See 20-50 cm kõrguseks kasvav orhidee eelistab 
lubjarikka mullaga niiskeid kasuvukohti, vaenlasteks on võsastumine ja kuivendamine. Kuulub 
looduskaitse III kategooriasse. 1998. aastal kandis ka Saksamaa aasta orhidee tiitlit.

<

21. Sellel 1966. a fotol pole mitte pelgalt miniseelikus modell, vaid moelooja, keda koos André Courrèges
´iga peetakse minimoe loojaks. Kes?

22. See on religioosne ja New Age'i praktika ning mentaalse treeningu vorm, mida on teatud tuhandeid 
aastaid. Selle üht erivormi anastenária’t praktiseerivad nt õigeusklikud. Huvitav ja proovile panev 
katsumus, mis õpetab hirmu mõistma ja sellest jagu saama, pole võõras ka superkoolitaja Peep Vainule. 
Põhitegevusele, mille fenomeni on selgitatud füüsikaliste ja füsioloogiliste iseärasustega, eelneb 
ettevalmistus, mille käigus võidakse kasutada vaheldumisi sügavat lõdvestumist ja meditatsiooni ning 
energiaharjutusi. Protsess käigus on oluline ühistegevus – nt koos lauldakse, tantsitakse, süüdatakse lõke
vmt, elatakse üksteisele kaasa ja avaldatakse kärarikkalt tunnustust. Millega on tegemist?

23. Mis linnakeses veetsid oma katkunädalaid Decameroni tegelased? Ca 15 tuh elanikuga linnake asub 
Firenzest 6 km kirdes 300 m kõrgusel, laugetel küngastel, sealt avaneb imeline vaade Firenzele. 
Asutatud on linn etruskite poolt 9.-8. saj eKr, varakeskajal võistles ta Firenzega mõjuvõimu pärast, kuid 
12. saj allutati lõplikult Firenzele ning sinna rajasid oma villad mitmed Firenze rikkurid. Peale 
Boccaccio on linn leidnud kajastamist veel mitme kirjaniku, nt H. Hesse (Peter Camenzind), E.M. 
Forsteri (Vaatega tuba), H. Jamesi (Itaalia tunnid), J. Miltoni, R. Browningi, A. Bloki loomingus.

24. Kes on need kaks noort kergejõustiklast, Doha MMi hõbedavõitjat? Mõlemad jätkasid hoogsalt ka 
tänavu (kuni võimalust oli) – kui neiule on seni jõukohased vaid juunioride MRid, siis noormees püstitas
juba ka „päris“ MRi.

25. Meeskooride solistiks on Tapa vallavolikogu liige ja Tartu linnapäeva korraldaja viimased viis aastat. 
Aastatel 2014 – 2017 töötas Vanemuises, nüüd on rahvusooper Estonia palgal. Kes? 
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26. Kui räägime ülekantult Valgest majast või Kremlist, on kohe selge, 
mis riigi kõrge võimuasutusega on tegu. Mis riigi parlamenti 
tuntakse aga Arkaadiamäe nime all? 

27. Tema romaani Emapiim (Mātes piens, 2015) üks peategelastest on naisgünekoloog, kes tunneb 
vastumeelsust sünnitamise ja imetamise vastu. Kirjaniku kodumaal on seda müüdud üle 20 tuh 
eksemplari, ka tõlge eesti keelde (2018) tõusis siinsete müügitabelite etteotsa. Meil on temalt ilmunud 
veel Elu pühitsus (2004), Neitsi õpetus (2011), Mees sinises vihmamantlis (2019). Kes on see Läti 
menukaim (nii kodu- kui välismaal) nüüdiskirjanik? 

28. Korrutades Avogadro arvu elementaarlaengu väärtusega, saame füüsikas ja keemias kasutatava 
konstandi, mis näitab ühe mooli elektronide või teiste elementaarlaengut kandvate osakeste 
elektrilaengute koguväärtust. 2019. aastal toimunud SI-süsteemi põhiühikute täpsustamise järel on selle 
väärtuseks 96485,3321233100184 C * mol−1. Ehkki konstant ise on umbes sajandi vanune, on ta 
nimetatud XIX sajandi füüsiku-keemiku järgi, kelle nime kannavad veel näiteks elektrolüüsi seadused 
ning magneto-optiline efekt, mis ilmneb valguse ja magnetvälja vastasmõjus aines. Kuidas on selle 
konstandi nimi?

29. Pildil on nimeka hiliskeskaegse ehitusmeistrite ja raidkunstnike 
suguvõsa kuulsaima esindaja autoportree Praha Püha Vituse 
katedraalis. Vituse katedraali ja Karli silla ehitamine ning 
dekoreerimine ongi tema olulisemad tööd. Kes oli see 1330/33 – 1399
elanud saksa-tšehhi arhitekt ja kujur?

30. 2009. aastal rajati Lasvale endise ühismajandi veetorni galerii. Galeriisse ja vaateplatvormile tõusmise 
teeb eriliseks Veronika Valgu väljamõeldud trepp, mis pälvib eriti muusikahuviliste tähelepanu, kuid 
pakub lusti paljudele teistelegi. Selle trepi loomisele pani oma õla alla ka üks Eesti kuulus asutus, mille 
juht oli 2005 – 2018 Venno Laul. Mis teeb trepi eriliseks?

31. Millist jalgpalliväravat tuntakse kui Gol Olimpico? Küsitava värava tegi võimalikuks reeglite 
muudatus 1924. aastal, ning et esimese teadaoleva sellise värava lõi argentiinlane Cesareo Onzari 
valitseva olümpiavõitja Uruguai võrku, saigi selline värav endale selline nime. Olümpiavärav peaks 
olema tuttav ka staažikamale Eesti vuti sõbrale. 
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32. Tänavu veebruaris kuulutas Äripäev esimest korda välja aasta investori. 
Kes on pildi olev laureaat, Tuleva pesionifondi aju ja läbiviija? 
Küsitav oli muu hulgas ka Hansapanga kapitaliturgude üks esimesi 
töötajaid, samuti oli ta tegev Tallinna börsi loomisel. Avalikkusele on 
enam tuntud aga küsitava kolm aastat vanem vend, kes ka samuti 
aastaid panganduses töötas. Venna tuntus on aga seotud ühe teise 
tegevusalaga, mida ta pikalt hobina harrastas, kuid tänaseks on see tema
põhitegevus, mida ta teeb rahvusvahelisel tasemel.

33. Yakisugi on Jaapanist pärit traditsiooniline (arvatavasti on see maailma vanim) puidu kaitsmise viis. See 
tehnika annab puidule uudse ja omapärase välimuse, aga ka vastupidavuse, kaitseb puitu päikese, 
ilmastiku, kahjurite, mädanemise ja tule eest ning toob välja puusüü rikkaliku faktuuri. Meil oli see 
mõneti moes 1960.-70.-tel, siis küll enamasti siseruumes, viimasel ajal on hakanud taas levima. Milles 
seisneb yakisugi-tehnika?

34. Pärit on see kole nakkushaigus, mis epideemiate/pandeemiatega miljoneid elusid võtnud, Hindustani 
poolsaarelt. Sealt välja levis ta alles 19. sajandil, esimene suurem epideemia tabas Euroopat (sh 
Londonit) 1830tel, Venemaale jõudis veidi varem. Läks aega kuni aru saadi ja omaks võeti, et taudi 
vältimiseks on vaja parandada sanitaarolusid ning ennekõike hoolitseda puhta joogivee eest. Praeguseks 
on arenenud maades sellest koledast tõvest pea jagu saadud, kuigi mujalt tuuakse vahetevahel ikka 
nakkust sisse (ka Eestis juhtub). Arengumaades tuleb haiguspuhanguid ette, eriti ekstreemsetes oludes 
(maavärinad, üleujutused, põud jms). NLiidus oli viimane suurem puhang 1970te algul Krimmis, 
rängemalt Kertši piirkonnas. Mis haigus? Nimetus tuleneb kreekakeelsest sõnast sapp. 

35. Sellel 1917. a märtsis Kroonlinnas tehtud fotol on jäädvustatud tulevane
tuntud Eesti fotograaf, kes olla tollal olnud Lenini autojuht (???). Ta 
elas 1885 – 1976, fotograafina tegutses alates 1919 kuni surmani. Tema 
käe all on valminud reportaažfotod sõjasündmustest, teadusfotod, 
postkaardid ja reprod. Ta töötas pikemat aega Tartu Ülikooli 
teadusfotograafina ning tegi tellimustöid nii ülikooli 
arheoloogiakabinetile kui ka muuseumitele. Kes?

36. Kui takkajärele mõelda, siis süngeim päev Peterburi enam kui 300-aastases ajaloos oli 7. nov 1917 (ukj).
Väga must päev oli ka 19. november 1824 (ukj). Mis siis juhtus? Sarnaselt hullud olid lood ka 23. sept 
1924, 21. sept 1777, 15. okt 1955, 29. sept 1975, 2. nov 1752 ning veel päris mitmel puhul.

37. Kes on see omas valdkonnas viimasel ajal üks enim meediakajastust
pälviv tegelane? Palume eesnime ka.
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38. Kes on kunstnik, kelle maale näete? Selle kunstniku (1870-1905) elule vajutas traagilise pitseri 3-
aastasena kiigelt  kukkudes saadud selgroovigastus, mis tast lõpuks küüraka tegi (parempoolsel pildil 
autoportree koos õega). Teda peetakse Venemaa väljapaistvaimaks postimpressionistks ning ühtaegu ka 
sealse sümbolismi üheks alusepanijaks.

39. On vaid üks inimene, keda on pärjatud nii Oscari, Grammy kui ka Nobeli preemiaga. Kes?

40. Selle masina, millega sõõrikukujulise magnetvälja abil on võimalik sulustada plasmat, leiutasid 
1950ndatel füüsikud Igor Tamm ja Andrei Sahharov, laiemale avalikkusele esitleti seda aastal 1968. 
Samale tehnoloogiale tugineb ka Lõuna-Prantsusmaale rajatud eksperimentaalne rahvusvaheline 
suurprojekt, mille tegevus on suunatud tulevikuprotsesside katsetusteks. Küsitav nimetus pärineb vene 
keelest ning on tüüpiline mitme sõna algustähtede kombinatsioon. Võrdluses stellaraatoriga on 
väidetavalt plussiks lihtsus, kuid miinuseks ebapraktilisus. Mis masin või termin see siis selline on?

41. 2019. aastal pidi Glasgow's politsei sekkuma, sest enam kui 3000 inimest märkisid end osalema 
kohalikus IKEA poes toimuma pidanud üritusel, mille tegevuseks on midagi, mida ilmselt me kõik 
oleme lapsena teinud. Esimesed teated sarnastest üritustest IKEA poodides on pärit 2014. aastal 
Belgiast, kui kohalik blogger Elise de Rijck kutsus selle tegevusega inimesi oma sünnipäeva tähistama. 
Esialgu pakkus IKEA sarnastele üritustele omapoolset tuge, ent vara kahjustamise tõttu ning 
turvakaalutlustel sarnaseid üritusi enam ei tolereerita. Millist tegevust harrastati IKEA poodides? 
Ühes Monty Pythoni sketšis selgitati küsitavas tegevuses olümpiavõitjat.

42. Pildil olev sportlane kombineeris alpi kahevõistluses oma seni ainsa 
individuaalse MM-kulla eelmisel aastal. Samalt alalt on tal ka OM-hõbe ning 6 
väikest kristallgloobust. Suurslaalomi radadelt on lisaks 2 OM-pronksi, 2 MM-
pronksi ja 2 juunioride MM-kulda. MK üldarvestuses on ta kahel viimasel 
hooajal pidanud leppima teise kohaga, nt tänavu kaotas liidrikoha ja suure 
kristallgloobuse just hooaja viimases sõidus, mis enne epideemiapuhangut 
peeti… Tagatipuks jäi veel viiruse küüsi ka. Kes? 

43. Ei väsi jalgrattaleiutajad, ei väsi ka aiatööriistade leiutajad. Juba mitu aastat on 
Venemaal, Ukrainas, Valgevenes jm laineid löönud imeriist, mis nüüd ka meile 
jõudnud. See on tema leiutaja nimeline kõblas (lamelõikur, tasapinnaline lõikur, 
vn Плоскорез), millega saavat teha lausa 20 erinevat operatsiooni, ja mis 
säästvat sääljuures selga. Kes on selle imeriista leiutaja ehk mis nime see 
riistapuu kannab? Eesti oludes seostub see perenimi pigem moeilma ja 
seltskonnakroonikaga.

https://www.google.ee/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Feclecticlight.co%2F2020%2F04%2F03%2Fagaves-and-the-country-estate-paintings-of-victor-borisov-musatov%2F&psig=AOvVaw2QG3a0hFf67g4eu0LixjbO&ust=1595280989623000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICZgoKj2uoCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.ee/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FVictor_Borissov-Moussatov&psig=AOvVaw2QG3a0hFf67g4eu0LixjbO&ust=1595280989623000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICZgoKj2uoCFQAAAAAdAAAAABAT


44. 13. sajandil moodustati Taani valdusse läinud Eesti aladel Eestimaa hertsogkond. Ajapikku, 
valduspiiride muutudes kaotas see oma reaalse tähenduse, samal ajal aga tiitel Eestimaa hertsog säilis. 
Kes oli viimane Eestimaa hertsog?

45. Millise välisriigi pealinna vallutas Punaarmee II maailmasõja käigus esimesena? Paar aastat hiljem 
oli linna kuulumine NLiidule eelduseks ühe tähtsa sündmuse toimumisele.

46. Mis nime kannab Kesk-Aasia köögis populaarne nuudli-(lamba)liha-
köögiviljasupp (või ka lihtsalt hautis)? Igal rahval (auulil) on muidugi 
väike eripära valmistusviisis ja  koostises, kasutatakse siiki üht üldnime.

47. Seda, et Sipsikuna röhitseb Ott Sepp, pole ilmselt teilt mõtet küsida. Kes on Sipsiku filmis helindanud 
aga Anu ja Mardi? Mõlemad näitlejad kuuluvad tuntud Eesti teatridünastiatesse.

48. Küsime teilt peamiselt videomängude ning e-spordi striimimisele keskendunud veebikeskkonda. 
Keskkond sai alguse laiema profiiliga striiminguteenusest Justin.tv, et aga mängude kategooria kasvas 
eriti kiiresti, otsustati see osa välja spinnida. Lehekülje populaarsuse tipphetk oli 2014. aasta veebruaris, 
mil see oli populaarsuselt neljas veebikeskkond Ameerika Ühendriikides. Sama aasta augustis omandas 
küsitava teenuse Amazon. Noorema rahva seas on ülipopulaarne mängur Ninja, kellel oli (on) küsitavas 
teenuses enam kui 14 miljonit jälgijat, enne kui Microsofti sarnane teenus Mixer ta üle ostis. Milline 
keskkond?

49. Milliste jalgpalli- ja korvpalliklubide omavahelised kohtumised kannavad inglise keeles nime The 
Intercontinental Derby? Jalgpallis on omavahel kohtutud 391 korda alates aastast 1909, korvpallis - 217
korda alates 1933.

50. Kuulete trummikäiku, mida peetakse maailma enim sämplitud muusikalõiguks. Pärit on see 1969. 
aastast, mil soul-muusikat viljelev grupp Winstons pani singli B-poolele instrumentaarversiooni ühest 
gospel-standardist. Nii trummikäigule nime andnud lugu kui ka trummikäik jäid esialgu suurema 
tähelepanuta, ent kui 80-ndate alguses algas hip-hop muusika tõus, sai kuuldav trummikäik kiiresti 
popiks nii D’N’B kui ka jungle muusikas. Trummikäigu looja Gregory Coleman sellest aga mingit tulu 
ei saanud ning 2006. aastal suri ta kodutuna vaesuses. Kuidas seda trummikäiku nimetatakse?



51. Küsitav Afganistani sõjaväelane ja poliitik mõrvati ajakirjanikeks makseerunud Al-Qā‘idah' agentide 
poolt 9. septembril 2001, kaks päeva enne 11. septembri terrorirünnakuid Ameerika Ühendriikide vastu. 
"Panjshiri lõviks" kutsutud küsitav juhtis aastatel 1979-89 võitlust Nõukogude okupatsiooni vastu. 
Pärast Nõukogude vägede lahkumist sai temast Afganistani kaitseminister, kui Taliban 1996. aastal 
võimule tuli, sai temast opositsiooni mõjukaim väejuht. Aasta pärast surma esitati ta ka Nobeli 
rahupreemia kandidaadiks, ehkki preemiat tohib anda vaid elavale inimesele. Kes?

52. II ilmasõja lõpuaastail ja pärast sõda võistlesid NLiit ja lääneliitlased Saksamaa helgemate ajude pärast. 
Võib öelda, et jackpoti – Wernher von Brauni - said ühendriiklased, kuid teaduskorüfeesid jätkus ka 
sovettidele. Üks neist oli silmapaistev füüsik ja leiutaja (1907 – 97), ligi 600 patendi omanik. Tema tööd 
olid teedrajavad kaugnägemise vallas, elektronmikroskoobi ja mass-spektromeetri loomisel, aga ka III 
riigi ja NLiidu tuumapommiprojektis. NLiidus viibis ta 1945-55, pärast seda Ida-Saksamaal. Kes oli see 
kahekordne (1947 ja 1953) Stalini preemia laureaat? Tema nimi seostub nii I kui II ilmasõja 
sündmustega Läänerindel.

53. Atmosfäärikiht kõrgusel 40–50 kuni 80–90 km, kus esinevad helkivad ööpilved ning milles põlevad 
tavaliselt ära meteoorid ning geoloogiline aegkond, mis jaguneb Triiase, Juura ning Kriidi ajastuks, on 
nimetatud sama eesliitega. Millisega?

54. Küsitavat parteitegelast, Valgevene KP esimest sekretäri alates 1965-st aastast peeti üheks 
tõenäolisemaks Brežnevi järglaseks. Paraku hukkus ta 1980. aasta oktoobris autoõnnetuses, mil tema 
miilitsaeskordiga sõitnud auto põrkas kokku vastassuunavööndisse kaldunud veoautoga. Peale tema 
surma hakkasid levima vandenõuteooriad, justkui oleks tema surma lavastanud KGB, et kõrvaldada 
ohtlik konkurent NLiidu troonile. Kes?

55. Küsitava kirjaniku (sünd. 1973) 2007. aastal ilmunud "Kuningatapja kroonika" esimene osa "Tuule 
nimi" viis ta fantaasiakirjanike koorekihti, neli aastat hiljem valmis järg "Targa mehe hirm" ning hetkel 
on alles valmimas triloogia viimane osa "The Doors of Stone" on alles valmimas. "Kuningatapja 
kroonikast" on inspireeritud ka tema 2015. aastal ilmunud fantaasiaromaan "Vaikivate asjade aeglane 
settimine". Kes?

56. Kes on pildil? Medaleid ja saavutusi on tal kõvasti rohkem, kui 
pildilt paistab, aga tema äratundmiseks võiks piisata just neist 
kahest.  

57. Kuulete nimilaulu (lühiversiooni) albumilt In-A-Gadda-Da-Vida, mis oli ametlikult esimene plaatina-
staatuses album USAs. Mis ansambel esineb? Ansambli „lennuvõimetu“ nimi kõlab omamoodi kokku 
nende müügirekordi ületanud bändi omaga.



58. Kena daam pildil on põhiametilt Ajalooliste kuninglike paleede 
peahooldaja (Chief Curator at Historic Royal Palaces), ta on kirjutanud 
mitmeid raamatuid (e.k Jane Austen ja tema kodud; Kuninganna 
Victoria. Tütar, naine, ema, lesk.). Meil, aga ka brittide juures ning 
mujalgi maailmas on ta aga tuntud ennekõike TV-saatejuhina. Kes on 
see Briti impeeriumi ordu ohvitser (EBO)?

59. Millist taimesugukonda tutvustab Toomas Kukk nõnda: Sugukond on saanud oma nimetuse 
iseloomuliku kujuga õite järgi, millele on antud laevandusest pärit nimed: õie ülemine osa on puri, 
kahel pool küljel on tiivad ning all on kahest kroonlehest kokku kasvanud laevuke. Eestikeelne (ja ka 
ladinakeelne) taimesugukonna nimi laevandusele küll ei viita, eesti keeli vihjab nimetus hoopis 
elusloodusele.

60. Kes on pildil esiplaanil? Mõningaid vihjeid tema kohta - 1994-1996 õppis ta 
Räpina Aianduskoolis keskkonnakaitset, ent lisaks sellele sai selgeks 
kitarrimängu; ta on esinenud Eurovisioonil ning tema sõnadele loodud laulu 
on esitatud üldlaulupeol.

61. Küsitav linn oli Brasiilia pealinnaks sisuliselt koloniseerimine algusest (1549) kuni 1763. aastani, mil 
pealinnaõigused läksid üle Rio de Janeirole. Atlandi ookeani rannikul, Baía de Todos os Santose lahe 
ääres asuv Bahia osariigi pealinna jagab üla- ja all-linnaks kõrge järsak. Linna suurimateks 
vaatamisväärsusteks on UNESCO maailmapärandisse kuuluv vanalinn Pelourinho ning linna katedraal, 
linnas toimuvat karnevali peetakse maailma suurimaks. Käesoleva sajandi alguseni oli linn veel 
rahvaarvult riigis kolmandal kohal, ent nüüd on tänaseks on pealinn Brasilia temast juba mööda 
kasvanud. Milline linn?

62. Lõigates püstprismat tasandiga, mis läbib prisma kaht mitte ühele tahule kuuluvat külgserva, siis 
tekkinud tasandiline kujund kannab sama nime kui Madeleine Vionnet' poolt 1930-ndatel 
populaariseeritud moesuund. Kuidas on nende ühine nimi? 

63. Nagu kaks tilka vett! Kes on need nimekaimud nii ees- kui 
perenime poolest? Vasakpoolne mees (1884 -1942) oli 
väljapaistev teadlane, keda peetakse ühe teadusharu rajajaks 
(valimik Maagia, teadus ja religioon ning teisi esseid ilmus 
tänavu TÜ kirjastuselt). Parempoolne mees on olümpiavõitja, 
kes hukkus 1981 kõigest 30-aastasena. Vastuseks ootame ka nii 
ees- kui perenime.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Historic_Royal_Palaces


64. Küsitav 1865. aastal rajatud ülikool on noorim Ivy League'i 
tippülikoolidest, ka on ta neist ainus, millel puudus asutamisel usuline 
kallak. Oma nime on ülikool saanud USA ärimehe ja filantroobi, Western
Unioni asutaja järgi, kes üikooli asutamist rahaliselt toetas. Ka Suureks 
Punaseks kutsutava ülikooli vilistlaste hulka kuuluvad 21 Nobeli preemia
laureaati, ainsa ülikoolina on neil ette näidata kolm naisnobelisti, kes on 
oma preemia pälvinud üksinda (Pearl S. Buck, Barbara McClintock ja 
Toni Morrison). Milline ülikool? Huupi pakkumisel otsige nime Bondi-
filmi laulude abil.

65. Kui inimesel on presbüoopia, siis millist abivahendit ta peab kasutama? Tegemist on vananemisega 
kaasneva nähtusega ning üpris paljudel siin saalis on see tarvidus.

66. Küsitav lind paistab silma oma erakordselt varase pesitsemisega. 
Peamiseks pesitsusajaks on hilistalv ja varakevad, munadega pesi on 
Eestis leitud veebruari lõpust juulini, kõige sagedamini märtsis-aprillis. 
Varblasest veidi suurema linnu omapäraks on tüse nokk, mille otsas 
teineteisest ristamisi üle ulatuvad. Isalind on põhiliselt punane, emalind 
kollakasroheline, noorlinnud aga pruunikad, tumedatriibulise alapoolega.
Saba ja tiivad on pruunid. Harva tegutsevad linnud üksikult, enamasti 
näeme neid paaridena, pesakonniti või salkadena. Kes?

67. Frunzes sündinud isa valiti Rahvusvahelise Käsipalliföderatsiooni poolt eelmise sajandi paremuselt 
teiseks mängijaks. Ühendatud Võistkonda ning Venemaad esindades kogus ta olümpiamängudelt ühe 
kulla ja kaks pronksi, lisaks ühe MM-tiitli ja kolm kahvatumat medalit EM-idelt, korduvalt valiti ta 
turniiri parimaks mängijaks. Tema pojad esindavad aga Hispaaniat, mille koosseisus on kahel viimasel 
EM-il võidetud kuldmedalid. Kuidas on selle sportliku perekonna ühine perekonnanimi?

68. Lello perekonnale kuuluv (on olnud ka teisi (kaas)omanikke) 1906 
valminud ning suuresti algupärase ilme säilitanud raamatupood on 
paljude arvates maailma kauneim. See olevat olnud J.K. Rowlingule 
aluseks Flourish & Blotts raamatupoe kirjeldamisel. Mis linnas see 
raamatupood asub? J.K.Rowling töötas selles linnas 1992-93 ning 
ilmselt just seal alustas Harry Potteri lugude kirjutamist.

69. Kuulete bändi, mis teatud ringkondades tõusis juba kaheksakümnendates kultusbändi staatusesse, 
laiemale avalikkusele sai bänd tuntuks järgmisel kümnendil. 1996. aastal lahkus bändist algkoosseisu 
laulja ning bänd muutus pigem eksperimentaalprojektiks. 2018 liitusid bändiga Robin Juhkental ja 
Marko Atso, sealtpeale on ilmunud kaks uut albumit. Milline bänd?



70. Selle (kuri)kuulsa revolutsionääri esimene tuntud varjunimi oli Antid Oto, mis tulenes itaaliakeelsest 
sõnast vastumürk. Õite pea sai ta ka varju(pigem hüüd-)nime Pero (Sulg), seda tänu grafomaanlikele 
kalduvustele. Selle nime, mille all ta ajalukku läks võttis Kiievi vangla (kus ta kinni istus) omaegse 
ülema järgi. Mis on see vanglaülemalt laenatud kuulus nimi?

71. 2003. aastal jooksis ETV ekraanidel keeleõppesari, kus Arvo Kukumägi õpetas 
Eesti keelt venelannast fotograafile. Kellele? Peamiselt moe- ning 
portreefotograafina tuntud küsitav on tegutsenud juba enam  kui 20 aastat, selle
aja sisse jäävad ka mitmed isikunäitused. Koos Katrin Kuldmaga on ta ka 
üllitanud raamatu "Stiilist". Lõpetuseks tähtsusetu isiklik fakt - küsitaval jäid 
vaid mõned päevad puudu, et olla Eesti Vabariigi presidendi vennanaine, sest 
tema abieĺu Raimond Kaljulaidiga lahutati vaid mõned päevad enne Kersti 
Kaljulaidi ametisse asumist.

72. See filmilavastaja saavutas üleilmse (nii kriitikute kui vaatajate) tunnustuse 2013. a filmiga Kohutav ilu/
La grande bellezza, menukas oli ka Noorus/Youth (2015). Viimasel ajal on ta meeli köitnud ennekõike 
üpris skandaalsete TV-sarjadega Noor paavst (2016) ja Uus paavst (2020). Kes on see 1970 Napolis 
sündinud mees (nime järgi arvaks küll, et ta on pärit hoopis teisest linnast)?

73. Pilt on tehtud 2009. aasta detsembris Pokljuka MK etapi järel, 
kui Roland Lessing saavutas teise koha, mis on Eesti 
laskesuusatajate seni suurimaks kordaminekuks MK sarjas. Kes
on aga poodiumi kõrgeimal astmel? Küsitavale oli see 
esimeseks MK etapivõiduks, hiljem lisandus veel kaks võitu. 
Küsitav on kaks korda olnud ka olümpiapjedestaali kõrgeimal 
astmel, ent dopinguprobleemide tõttu on ta 2014. aastal 
võidetud kuldmedalist juba ilma jäänud. Kas Vancouverist 
võidetud kuld jääb alles ja kas Roland Lessing võib tõusta MK 
etapivõitjaks, peavad näitama lähiaastad.

74. Kuidas nimetatakse neid krõbedaks küpsetatud ning ricotta-kreemiga 
täidetud torusid? Traditsioonilise Sitsiilia köögi üht tuntuimat magustoitu 
pakutakse enamasti umbes sõrmesuurustena, kuid (enamasti Palermo lõunaosas) 
võib leida ka suuremaid.

75. MP3-mängijat teavad vist kõik, kuid maailma tehnika- ja disainilukku on jälje jätnud veel üks algselt 
MP nime kandnud toode. Selle prototüübi MP5 lõid Renzo Spolti ja Vittorio Casini 1944, lõpliku kuju 
(MP6) andis Corradino D´Ascanio 1946. Maailmakuulsa nime andis sellele firmaomanik Enrico 
Piaggio, kui ta esmakordselt MP6 nägi: See on nagu ....1947 müüdi neid kõigest 2500, seevastu 1950 – 
60 tuhat ja 1952 juba üle 100 tuhande ning sellest sai omamoodi moodsa linnaelu sümbol. Tootearendus 
jätkus ja jätkub ka edaspidi, samal ajal on sääraste toodetega turule tulnud ka mitmed teised firmad. 
Millest on jutt? Ootame täpset vastust, üldnime eest võib ehk saada punkti.



76. See lugupeetud daam (s. 1952, sünninimega Vares), TalTechi professor, on kahekordne Eesti Vabariigi 
teaduspreemia laureaat: 2001. aastal tööde tsükli "Täiustatud oksüdatsiooni protsessid loodusvee varude 
kaitseks ja vee säästvaks kasutamiseks" eest ning 2020. aastal tööde tsükli "Süvaoksüdatsiooni 
tehnoloogiate arendamine kaasaegsete keskkonnaprobleemide lahendamiseks: tugevalt saastatud 
tööstusreovetest mikrosaasteaineteni õhus ja vees" eest. Alates 1976. aastast kannab meie küsitavat 
perekonnanime, mis pole kuigi tundmatu: teame ka samanimelist spordifotograafi ning tolle poega, 
kunagist rohelist riigikogulast. Mis perekonnanimi?

77. Selle praegu ca 3500 püsielanikuga suvituslinna nimi tähendab tõlkes 
Päikeserannad, rannajoont (valdavalt liivarandu) on tal 17 km. Linnast 
voolab läbi 4 jõge, mille äärsetest asulatest linn koosnebki (linnaõigused 
sai 1991), seal asub ka jalgrattamuuseum. Alates 1997 toimub seal 
mainekas jazz-festival, mis ei ole küll nii tuntud, kui naaberlinnas toimuv
rockfestival.  Mis linnake see on?

78. See omaaegne menukirjanik olla väitnud, et tahab elada kolmel sajandil. Ega tal palju puudu jäänudki, 
kui ta 1998. a 102-aastasena suri. Tulevane kirjanik sõdis I ilmasõjas, oli noorim Pour le Mérite ordeni 
kavaler. Sõdadevahelisel perioodil kirjutas sõjatemaatilisi ja ühiskonnakriitilisi menukaid romaane, 
ühtaegu flirtis natsidega kui ka suhtus kriitiliselt nende ideoloogiasse. Pärast sõda tõmbus tagasi, kirjutas
enamasti päevikromaane, kippus unustusse langema. Viimasel ajal on huvi tema vastu taastärganud (sh 
ka Eestis: Marmorkaljudel, Metsaasalu 125). Kes oli see kirjanik, ühtaegu ka teenekas entomoloog?

79. Et meeste tennist on enam kui kümne aasta jooksul valitsenud suur nelik,
on alates 09.07.2007, mil esikolmikusse jõudis Novak Djokovic, lisaks 
suurele nelikule ATP Top3 hulka jõudnud vaid käputäis mängijaid. 02. 
märtsil lisandus nimekirja uus nimi. Kes? Suuri võite küsitaval veel pole,
kõrge rankingu tagavad kaks finaalikohta suure slämmi turniiridel ning 
ATP aastalõputurniiri finaal.

80. Seda Peruust pärit puuvilja on kutsutud ka inkade kullaks. Viljad 
meenutavad välimuselt pirni ja mango segu, kasvavad kuni 20 m 
kõrgustel …-marmelaadipuudel. Meil on nad saadaval mahe(ja 
koššer-)toidupoodides (enamasti pulbrina), tegemist on supertoiduks 
kutsutava produktiga. Oma magususe tõttu sobib viljadest valmistet 
pulbrit muuhulgas kasutada suhkru asemel. Kuidas neid kutsutakse?

81. Oma nime on viienda kromosoomi puuduvast osakesest tekkinud haigus saanud beebi iseloomuliku nutu
järgi – suuremal osal neist lastest on kõri alaarenenud. Haigus avaldub eri raskusega vastavalt sellele, 
kui suur osa kromosoomist on haaratud. Tekib sügav vaimne alaareng ja tüüpiline välimus (ovaalne 
nägu, väike pea, viltused kõõrdsilmad nurkadega allapoole, lame ninajuur, lühikesed sõrmed). Selle 
sündroomiga sündinud lapsed elavad harva täiskasvanueani. Et haiguse tekkepõhjust ja riskitegureid ei 
teata, pole seda võimalik ennetada ja ravida. Haigust kirjeldas esimesena Prantsuse geneetik Jérôme 
Lejeune 1963. aastal. Milline haigus?
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82. Küsime teilt New Yorgis Easti jões asuvat 1,7 km2 suurust saart. Saar on oma nime saanud selle 
kunagise omaniku järgi, kelle pärijad omasid saart kuni 1884. a-ni. Siis müüdi see Bronxi ja Queensi 
vahel asuv saar linnale. Kodusõjast kuni eelmise sajandi 30-ndate aastateni oli saar sõjaväe kasutusse, 
sealt edasi tegutseb saarel vangla, milles on aega veetnud näiteks Sid Vicious, Tupac Shakur või Mark 
David Chapman ning mille hetke ehk glamuurseim elanik on Harvey Weinstein. Milline saar?

83. Küsime riiki, millel on küsimuse koostajaga huvitav isiklik suhe. Nimelt iseseisvus küsitav riik 
24.09.1973, ehk seega täpselt küsija sündimise päeval. Kunagine Kaabu ning Mali kuningriikide osa on 
territoorimilt Eestist pisut väiksem, rahvaarvult pisut suurem, GDP-lt inimese kohta ollakse maailmas 
viimaste seas. Poliitiline seis on Aafrikale omaselt kirev, kuni 2019. aastani polnud ühelgi presidendil 
õnnestunud olla ametis kogu ametiaega. Kõige kauem on ametis olnud João Bernardo Vieira (kokku 
enam kui 14 aastat), hetkel on end presidendiks kuulutanud Umaro Sissoco Embaló. FIFA edetabelis 
paiknetakse Eestist veidi tagapool (118), võimalik tõus sõltub suuresti sellest, kas FC Barcelona imelaps 
Ansumane Fati jääb kodumaad esindama või valib Hispaania jalgpallikodakondsuse. Milline riik? 

84. Kes on kunstnik? Tänavu pälvis selle 80-aastase kunstniku looming erilist tähelepanu, kui tema 
isikunäitused olid üheaegselt üleval nii Kumus kui Tartu kunstimajas. Võib tunduda imelik ka, et alles 
nüüd hakati tema loomingu puhul rääkima psühhedeeliast.

85. See ca 70 km2 veinipiirkond asub Põhja-Burgundias, Yonne´i departemangus. Veinitootmist alustati seal 
alles 1938, kuid praeguseks on sealsed rüüped saanud maine kui maailma parimad valged veinid. 
Valmistatakse neid eranditult chardonnay-marjast, jahedama kliima tõttu on viinamarjad selles 
piirkonnas rohkem happelised, ning iseloomulikuks maitseomaduseks veinidel peetakse ka kerget 
püssirohu nüanssi. Mis veinipiirkond see on?

86. NBA ajalugu algab 01. novembril 1946, kui kohalik meeskond Huskies võõrustas New York Knicksi 
meeskonda. Küsime teilt, millises linnas see mäng toimus? Huskiese meeskonnale jäigi see ainsaks 
hooajaks liigas, ning see möödus suurema eduta. NBA jõudis linna tagasi alles 1995. aastal, ent siis juba 
uue nimega ning ka edukamalt - klubil on ette näidata ka üks tiitel. Tiitlivõitudeni on jõtud ka teistes 
suuremates Põhja-Ameerika profiliigades, kus linn esindatud on (NHL, MLB, MLS).

87. Küsime meest (1845-1913), kes tegi revolutsiooni piimanduses, leiutades (1878) koorelahutaja ja 
lüpsimasina? Võib-olla veelgi olulisemad on tema leiutatud (ja tema nime kandev) düüs ning 
aktiivauruturbiin, mis panid aluse reaktiivjõu kasutamisele. Sama (teat mööndusega) perekonnanime 
kandis ka üks häbiväärse maine omandanud Prantsusmaa poliitik.
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88. Pildil nähtav logo kuulub kasutajate arvult maailmas teisel kohal asuvale 
sotsiaalvõrgustikule. Selle regulaarsete kasutajate arv on tänaseks ületanud ühe 
miljardi piiri. Enamik neist pärineb Hiinast, võrgustiku populaarsus põhinebki 
suuresti Hiina valitsuse poolt Facebookile kehtestatud piirangutel. Küsitavas Tencenti
poolt 2011. aastal ilmale toodud võrgustikus, mis toob kokku sotsiaalmeedia, 
maksemeetodid, e-poed jpm on aga kõik "korras", Hiina valitsusele on antud õigused 
tsensuuriks, kasutajate kontaktide ning vestluste sirvimiseks ja salvestamiseks ja nii 
edasi. Kuidas on selle võrgustiku nimi?

89. Pantherophis guttatus elutseb looduslikult USA kaguosas, Peamiselt 
elavad maapinnal, kuid vajadusel ka puudel või kaljudel. Külmemal ajal 
varjuvad koobastesse ning on vähem aktiivsed, vahel magavad talveund. 
Looduses toituvad peamiselt väikestest närilistest, sisalikest ning 
lindudest. Kuna neid on lihtne pidada, nad on mõistliku suurusega (1.2 - 
1.8m), nad pole mürgised ega agressiivsed, on tegemist ühe enamlevinud
"kodustatud" maoga. Kui looduses elavad nad uni 8 aastat siis 
vangistuses võivad elada kuni 23 aastaseks. Milline madu?

90. Kaljo Kiisa viimase režissööritööna valminud filmi pealkiri kannab teatrimaailmas vägagi tuntud ameti 
nime, teatrist film kõnelebki. Juhan Viidingu stsenaariumile valminud linateos esilinastus 1993. aastal. 
Selle ameti pidajaid on nimetatud 20. sajandi teatri alustalaks, kuulsamaid eestiaegseid selle ameti 
pidajaid oli Armilde Põder. Ameti kaotas teatritest Ants Lauter. Kõnealuse ameti nime on kandnud ka 
Eestis ilmunud prantsuse draamakirjanduse tõlkesari. Mis on filmi pealkiri?

91. Küsimus lihtne - milline auhind on pildil? Auhindu jagav organisatsioon loodi 
1947. aastal, esimesed maskid jagati välja kaks aastat hiljem.

92. Teqball on sportmäng, mille 2014 leiutasid ungarlased Gábor Borsányi ja Viktor Huszár. Võisteldakse 
üksik-, paaris- ja segapaarismängus. Mäng on päris kiiresti populaarsust kogunud, mullu peeti 
Budapestis esimene MM, kus osavõtjaid oli 57 (!) riigist, suurem osa medaleid läks loomulikult 
ungarlasile. Millise kahe spordiala sümbioos on teqball? Olgu öeldud, et mõlemal alal olid ungarlased 
omal ajal vägagi edukad.

93. See sajandeid kaitsvate talismanide valmistamiseks kasutatud 
poolvääriskivi on kuldkollaste ja –pruunide vahelduvate vöötidega 
kvartsi erim. Kivil siniseid, punakaspruune ja ka rohekaid erimeid. 
Algselt leiti seda Indiast ja Birmast, tänapäeval kaevandatakse peamiselt 
Lõuna-Aafrikas ja Austraalias. Vanad roomlased uskusid, et selle kivimi 
olemasolu aitab neil reaktsioonikiirust parandada, seda kanti ka needuste 
ja kurja keele kaitseks. Esoteerikamaailmas peetakse seda kivi küllust 
toovaks tasakaalustamise kristalliks, mis kasvatab enesekindlust, julgust 
ja annab energiat. Sõltuvalt valgusest võib kivi helkida nagu ühe looma 
silm, mille järgi kivi on nime ka saanud. Nimeta kivi/loom!



94. Küsitav ühing ühendab 72 erinevat rakendusteadusele pühendatud instituuti üle Saksamaa. Tegemist on 
Euroopa suurima rakendusteadusorganisatsiooniga, ühing ühendab enam kui 28 000 töötajat (peamiselt 
teadlased ning insenerid) ning teadustööde aastane eelarve on ~2.8miljardit eurot, millest 1/3 tuleb 
riigilt, 2/3 saadakse aga erinevate lepinguliste tööde kaudu. Saksa füüsiku järgi nime saanud ühendus 
laieneb jõudsalt ka üle piiride - USA-s on avatud juba seitse uurimiskeskust, Aasias kolm. Milline 
ühing?

95. Neid vutimehi, kellel on ühe aasta vältel õnnestunud Euroopas võita Treble – kodune meistritiitel, 
karikas ja Champions League – on omajagu. Lisaks sellele on võimalik rahvuskoondises võita esikoht ka
tiitlivõistlustel ja sellisele täiuslikult ainulaadsele saavutusele jõudis 10 aastat tagasi väga lähedale üks 
Milano Interi vutimees, kellel jäi astumata viimane otsustav samm – MM-finaalis tuli vastu võtta kaotus.
Kes?

96. Üks kunstiajaloo kuulsamaid hukkamisstseene (3. mai 1808). Kes
on autor?

97. „Suured hingestatud silmad, habras kogu. Luuletus "Nukrad hetked". Üksindus. Ränk kopsuhaigus ja 
surma jäine hingus. Need on märksõnad, mis varakult lahkunud poetessi kohta ilmselt kooli 
kirjandustundidest meenuvad,“ kirjutas Aigi Viira Õhtulehes küsitava kohta. Tema loomingut 
iseloomustabki varaküps tõsidus, nukrus ja hell lürism, on öeldud, et ta sündis valesse aega. Vladimir 
Beekman nimetas tema loomingut näiteks, milline ei tohi nõukogude luule olla. Tänase päevani peetakse
Surju põhikoolis, kus poetess õppis, emakeelepäeval temanimelist luulevõistlust. Kellest jutt?

98. Tänane Smithi-küsimus. Kogenud mälumängijad teavad, et pime kana leiab ka vahel tera, ning seetõttu 
tuleb juhul kui vastust ei tea, kirja panna mõni enam levinud perekonnanimi. Milline nimi oleks 
sobivaim kirjutada jaapanlaste puhul? Jaapani populaarseimat perekonnanime kannab u 2 miljonit 
inimest ehk 1.5% elanikkonnast. Üks seda perekonnanime kandev isik istus näiteks 1964-1972 Jaapani 
peaministritoolil, teine aga 2002-2008 Vormel-1 ning alates 2010 aastast IndyCar auto roolis.

99. BLM tuules sobib küsida ka Lõuna-Aafrika mustanahaliste kodanikuõiguste eest võitlemise ühte juhti. 
Lõuna-Aafrika Üliõpilaste Organisatsiooni ning Musta Teadvuse Liikumise ühte asutajatest. 1973. aasta 
veebruaris keelas apartheidivalitsus tal pidada avalikke kõnesid. 1977. aasta augustis ta vahistati 
süüdistatuna terrorismi õhutamises, detsembris ta aga suri Pretoria vanglas peavigastusse, mille  oli 
saanud paar päeva varem politseile vastu hakates. Peter Gabriel on kirjutanud tema mälestuseks laulu, 
Richard Attenborough lavastas autobiograafilise filmi "Cry Freedom". Kes?

100. Enne oma surma jalgrattaõnnetuses jõudis kuuldav laulja näiteks poseerida ajakirjades "Vogue" 
ning "Elle", osaleda Fellini filmis "La Dolce Vita" ning lüüa kaasa ühel rokiajaloo ikoonilisemal albumil.
Kes laulab?
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Vastused:
1. negavatt (S)
2. Milano-Varese (T)
3. bossa nova (T)
4. babiit (P)
5. Primož Roglič (R)
6. „Hoiame kokku” (P)
7. Jules Massenet, Thaïs (P)

8. Mäetagused (T)
9. Baphomet (P)
10. Siil (T)
11. tuub (S)
12. Michael Hanecke (P)
13. Lõuna-Tirool (T)

14. PAF (PT)
15. Tannenbergi lahing (T)
16. annab teada haigusest või kahjuritest (P)
17. Carl von Linné  (T)
18. David Wojnarowicz (P)
19. Ben Ainslie (P)

20. soo-neiuvaip (S)
21. Mary Quant (T)
22. sütelkõnd (R)
23. Fiesole (T)
24. Jelena Mahutšihh / Armand Duplantis (T)
25. Reigo Tamm (S)

26. Soome (T)
27. Nora Ikstena (T)
28. Faraday arv (P)
29. Petr Parléř (T)
30. klavertrepp (S)
31. värav otse nurgalöögist (P)

32. Tõnu Pekk (P)
33. puidu söestamine (T)
34. koolera (T)
35. Eduard Selleke (T)
36. üleujutus (T)
37. Paul Keres (T)

38. Viktor Borissov-Mussatov (T)
39. Bob Dylan (Robert Zimmermann) (P)
40. tokmak (R)
41. peitust mängima (P)
42. Alexis Pinturault (R)
43. Fokini kõblas (T)

44. Nikolai II (T)
45. Teheran (T)
46. Lagman (T)
47. Elo-Mirt Oja, Hugo Malmsten (P)
48. twitch.tv (P)
49. Fenerbahçe SK vs Galatasaray SK (Istanbul) (T)
50. Amen break (P)

51. Ahmad Shah Massoud (P)
52. Manfred von Ardenne (T)
53. meso- (P)
54. Pjotr Mašerov (P)
55. Patrick Rothfuss (P)
56. Christa Luding-Rothenburger (R)
57. Iron Butterfly (T)

58. Lucy Worsley (T)
59. liblikõielised (T)
60. Jaan Pehk (P)
61. Salvador (P)
62. diagonaallõige (P)
63. Bronislaw Malinowski (T)

64. Cornelli ülikool (Chris Cornell) (P)
65. lugemisprillid (T)
66. kuuse-käbilind (P)
67. Dushebajev (Talant, Alex ja Daniel) (P)
68. Porto (T)
69. Metro Luminal (P)

70. Leon Trotski (T)
71. Olga Makina (P)
72. Paolo Sorrentino (T)
73. Jevgeni Ustjugov (P)
74. cannoli (p)
75. Vespa motoroller (T)

76. Marina Trapido (lisavihjed Isi ja Toomas) (R)
77. Saulkrasti (T)
78. Ernst Jünger (T)
79. Dominick Thiem (P)
80. luukum (T)
81. kassikisa sündroom (cri-du-chat) (P)

82. Rikers (P)
83. Guinea-Bissau (P)
84. Vello Vinn (T)
85. Chablis (T)
86. Toronto (P)
87. Gustaf de Laval (T)

88. WeChat (P)
89. maisi-roninastik (P)
90. Suflöör (S)
91. BAFTA (P)
92. jalgpall + lauatennis (T)
93. tiigrisilm (S)

94. Fraunhoferi ühing (P)
95. Wesley Sneijder (R)
96. Francisco Goya (T)
97. Ilmi Kolla (S)
98. Sato (P)
99. Steve Biko (P)
100.Nico (Christa Päffgen) (P)


