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1. 2020.a sügisel otsustati ühe Kanada u 7000 elanikuga väikelinna rahvahääletusel nimetada
ümber linnakese nimi, uueks nimeks sai Val-des-Sources. Linna varasem nimi tulenes ühe
mineraali nimest, mida linnas kaevandati 2011.a-ni. Ümbernimetamine oli mõistetav, kuna
linna senine nimi oli aja jooksul kurikuulsaks muutunud. Mis oli linna varasem nimi? Õigeks
loeme ka, kui linna nime asemel vastate kaevandatud mineraali nime.

2. Portugalis tuntakse Koloniaalsõja nime (Guerra Colonial Portuguesa) ja ka Ülemeresõja
(Guerra do Ultramar) nime all 1961-1974 peetud sõdu. Milliste Aafrika riikide jaoks on need
sõjad aga tuntud Iseseisvussõdade nime all? Kuna selle sõja tuules iseseisvusid veel mõned
väiksemad piirkonnad, siis küsime kolme suuremat riiki, mille rahvaarv ületab täna 1 miljoni
elaniku piiri.

3. Antud villa saadakse angoora kitselt. See on soe nagu
lambavill, kuid palju kergem, on vastupidav, võtab hästi
värvi külge ja ei vanu lihtsalt. Sellel on eriline läige, mis tekib
valguse peegeldusest. Hoolimata sellest, et selle kiud on
üsna kange, kedratakse see hästi kohevaks lõngaks, millest
tulevad kohevad ja õhulised rõivad. Mis villasort?

4. Mis viljaga on tegu? Suure tõenäosusega on Eestis seda vähemalt korra elus mingil kujul
proovinud vast kõik inimesed. Samas on esitatud hinnanguid, et Ameerika Ühendriikides on
seda elu jooksul maitsnud võibolla üks inimene tuhandest. Ameerika mandrile viidi see
teadaolevalt juba 1629. aastal, kuid selle kasvatamine keelati üleriigiliselt 1911. aastal.
Põhjuseks selle kasvatamisega kaasnev oht kohalikule metsatööstusele, kuna võib levitada
seent, mis kahjustab valget mändi. Üleriigiline kasvatamise keeld lõpetati 1966. aastal, kuid
paljud osariigid jätkasid keelamist. Vilja aretamine on levinud mh Šotimaal, Poolas, Leedus,
Lätis, Norras ja Uus-Meremaal.

5. Kuulete nimitegelase aariat ühest ooperist. Ooperi tegevus toimub Sevillas ja selle ümbruses.
Ooperi süžee on inspireeritud tõestisündinud loost ja selles maskeerub aadlimehe naine
meessoost vangivalvuriks, et päästa vangistusest oma abikaasa. Naise vangivalvurina
kasutatud varjunimi ongi ooperi pealkirjaks, kuigi ooperi esilinastumisel Viinis 1805.a oli
ooperi pealkirjaks veel naispeategelase õige eesnimi. Ooperi libreto kirjutasid prantslane JeanNicolas Bouilly ja austerlane Joseph Sonnleithner. Huvitaval kombel on tegemist kuulsa
helilooja ainukese ooperiga. Mis on ooperi pealkiri ja kes on helilooja?
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6. Küsitava täisnimi on Alexander .... de Pfeffel .... Tema suguvõsa pärineb Baierimaalt ja mujalt
Saksamaalt. Tema vanavanaisa oli aga Türgi meediategelane ja poliitik Ali Kemal Bey. Küsitav
mees ise on aga sündinud 1964.a New York’is. Millised nimed (üks ees- ja üks perekonnanimi)
tuleks panna lünkadesse (ehk millise nime all tunneb teda täna laiem avalikkus)?

7. Erakond Eestimaa Rohelised on viimastel aastatel korjanud Riigikogu-välise erakonnana
tähelepanu loomulikult kliimamuutustele tähelepanu juhtimisega, aga ka näiteks
samasooliste abielu lubava petitsiooni algatamisega. Rohelised on aga Eesti poliitisel
maastikul olnud erineval kujul juba pikalt ja sellenimeline valimisliit osales 1992.a Riigikogu
valimistel. Ka üks praegune Riigikogu liige oli tookord Roheliste nimekirjas, saades Pärnumaa
valimisringkonnas 370 häält. Kes on see poliitik?

8. See firma asutati 2012.a ja kuigi ametlikult on firma
registreeritud USA-s, on suur osa arendusüksusest Eestis. Firma
arendab digitaalset klienditeeninduse platvormi, mida
valdavalt kasutavad finantsettevõtted. Firma peamine asutaja
on Guatemalast pärit, kuid Tartu Ülikoolis käinud Carlos
Paniagua (pildil), kes selle aasta algul Eesti Startup Auhindade
jagamisel valiti aasta välisasutajaks. Firma turuväärtus on
väidetavalt jõudnud lähedale „ükssarviku“ piirile ehk 1
miljardile USA dollarile. Mis firma?

9. Kelly Sildaru sai olümpiamedali 2 päeva enne 20-aastaseks saamist. Sellega oli ta läbi aegade
vanuselt teine kõige noorem Eestist pärit medalivõitja. Kes on Eesti sportlastest nii Eesti
Vabariigi ja Eesti NSV ajal olnud vastavalt kõige noorem olümpiamedalivõitja ja kes on
nooruselt 3. kohal? Kõige noorem sai oma medalid umbes 20 päeva enne 20-aastaseks
saamist, vanuselt kolmas oli medali saamise ajal 20 a 7 kuud vana.

10. Ameerika ajakirjanik Joel Chandler Harris (1848-1908) on ajalukku
läinud peamiselt kirjaniku ja folkloristina. Ta sündis Eatontoni linnas
Georgias ning töötas teismelise eas pärast kooli pooleli jätmist
õpipoisina Turnwold istanduse ajalehe juures The Countryman.
Tööst vabal ajal veetis ta palju tunde orjade seltsis, mis pani aluse ta
hilisema loomingu stiilile ja afroameerika keelekasutusele. Küsitav
on Harrise kuulsaim välja mõeldud tegelane (pildil). President T.
Roosevelt on öelnud, et presidendid võivad tulla ja minna, kuid …
jääb.
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11. Pildil
on
ühe
tuntud
maalikunstniku 1885.a maal
„Kartulisööjad“. Maal on fotol
küll
originaalist
oluliselt
heledamaks tehtud, kuna muidu
poleks paberilt ilmselt võimalik
aru saada, et tegemist on
pimedas talumajas laua ümber
istuvate inimestega. Paar aastat
enne oma surma oma õele
saadetud
kirjas
nimetas
kunstnik seda oma parimaks
teoseks, kuigi valdav enamus
toonaseid
ega
praeguseid
maalikunsti asjatundjaid ja sõpru selle väitega ilmselt ei nõustu(nud). Põhilises kunstniku
loomingut eksponeerivas ja kunstniku nime kandvas kunstimuuseumis oli hiljuti (08.10.202113.02.2022) üleval selle teose keskne ajutine ekspositsioon „Eksitus või meistriteos?“. Küsime
teose autorit.
12. Mis oli 2021. a Eestis Google'ist enimotsitud bränd? Oma nime sai see 1996.a.
13. Ado Campeol (1927-2021) oli Itaalia restoranipidaja. 1972. aastal lisati tema Põhja-Itaalias,
Trevisos asuva restorani menüüsse roog, mis tänapäeval on maailmatuntud. Nagu paljudel
taolistel juhtudel on roa algupära osas vaidlusi. Nii näiteks serveeris ka teine itaallane, Norma
Pielli, sarnast rooga oma perehotelli külalistele juba alates 1950ndatest. Samuti on väidetud,
et säärast rooga pakuti ühes Treviso bordellis afrodisiaakumina. Siiski nimetatakse just Ado
Campeoli selle roa n-ö isaks. Mis roog?
14. Transfermarkt'i portaal peab arvestust jalgpallurite turuväärtuste üle. Eesti kõige
väärtuslikumaks mängijaks loetakse 07.03.22 seisuga Rauno Sappineni (700 tuh EUR).
Baltimaade peale kokku on 2 mängijat, kelle turuväärtuseks on üle 1 miljoni EUR. Millises 2
riigis, kus on vähemalt 1 miljon elanikku, on elaniku kohta kõige rohkem jalgpallureid
turuväärtusega üle 1 miljoni euro? Vastavalt 29 ja 27 sellist jalgpallurit 1 miljoni elaniku kohta.

15. Selle tegelase „eluiga“ oli väga lühikene: tema ilmumine ja surm jäid sama koomiksiraamatu
numbrisse, aga tema surm on üks tähelepanuväärsemaid koomiksite ajaloos. Tema nimega
seondub väljend „Keegi koomiksitegelastest ei jää surnuks peale ……“. Ta oli Peter Parkeri isa
vend ja „tädi May“ abikaasa ning just tema surm oli oluline tegur Peter Parkeri ämblikmeheks
kujunemisel. Tema tsitaadist „Suure jõuga peab kaasnema ka suur vastutus“ sai ämblikmehe
moto. Tal oli aastatel 1946-2020 väga kuulus nimekaim. 2020 sügisel aga eemaldati tema
näopilt tootepakenditelt ning muudeti omajagu ka kaubamärgi nime säilitades siiski olulise
osa ja kannab nüüd nime „…. Original“
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16. Selle riigi presidendivalimiste hiljuti toimunud teises voorus olid vastamisi kandidaadid
perekonnanimedega Boric (isa Horvaatia päritolu) ning Kast (mõlemad vanemad sündinud
Saksamaal), võitis Boric. Mis riik?

17. Pildil on Hailey Baldwin, mis on naise neiupõlvenimi. Küsime aga pildil
oleva naise muusikust abikaasat. Ta on võitnud Grammy auhinna
parima tantsu-/elektroonikaloo salvestuse eest, ühe Ladina Grammy
auhinna ning ka Grammy auhinna parima kantriduo/-grupi esituse eest.
Ta on saavutanud ka üle 30 Guinnessi maailma rekordi, mis on
peamiselt seotud tema erinevate saavutustega muusikamaailmas.
Aastal 2011 hindas ajakiri Time teda 100 suurima mõjuga inimese sekka
maailmas. Temast on tänaseks tehtud ka kaks eluloofilmi.

18. Spordiregister.ee andmetel on Eesti suurima harrastajate arvuga spordialade TOP5: jalgpall,
võimlemine, kulturism ja fitness, ujumine, korvpall. Täiskasvanute arvestuses on TOP5 veidi
teistsugune: kulturism ja fitness, võimlemine, jalgpall, ……, tennis. Milline spordiala läheb
lünka?

19. Juba 1923. aastal saatis National Geographic Society kapten Donald Baxter Macmillani
ekspeditsioonile, et antud teooriat uurida. 1950. aastate lõpus oli samal teemal aktiivne Harry
Wexler, kes pidas selle juhtumist reaalseks seoses aatompommide katsetamisega. 1963.
aastal esitles J. Murray Mitchell kliimakonverentsil, et see muutus oli toimunud juba mitme
aastakümne vältel, alates 1940. aastatest. Eriti suure populaarsuse sai teema 1970. aastatel,
kui Mitchell hindas, et senine trend ei ole põhjustatud inimtegevusest, kuid inimtegevuse
tõttu võib trend järsult kiireneda 2000. aastate alguses. 1970. aastatel kasvas järsult nii USA
National Science Boardi ja National Academy of Sciences raportite hulk kui ka artiklid
erinevates ajakirjades (Newsweek, Times). Milline teooria?

20. Küsitav muusik ja helilooja sündis 1992.a Tallinnas. Ta on õppinud EMTAs ja Sibeliuse
Akadeemias Soomes. Eesti Jazzliit valis ta aasta jazzmuusikuks 2021. Viimased aastad elab ta
kõigi muusikute marjamaal New Yorkis. „Teadsin väiksest peale, et New York on koht, kuhu
tahan minna. Kõik jazzi isad ja emad on siin üritanud muusikukarjääri teha.“ Kuulete taustaks
ka tema esituses muusikapala.
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21. Maailma 10 suurimat elektritootjat riiki tootsid 2020. aastal 68% kogu maailma elektrist. Need
on Hiina, USA, Venemaa, India, Jaapan, Kanada, Saksamaa, Brasiilia, Prantsusmaa ja LõunaKorea. Kui maagaasi ja tuumaenergiat mitte lugeda taastuvenergia hulka, siis on vaid kahes
riigis taastuvenergia osakaal üle 25%. Millistes riikides on taastuvenergiast toodetud elektri
osakaal vastavalt 76,4% ja 62,3%? Kolmandal kohal oleva riigi taastuvenergia osakaal on alles
20,5%. Mõlemas küsitavas riigis on kõrge hüdroenergia osakaal – 61,8% ja 59,0% kogu
elektritootmisest tuleb hüdroenergiast.

22. Esimesed teated, et seda Raplamaal, Salutagusel toodetakse, on pärit 1860. aastatest. 20.
sajandi alguses rajas parun Busch selle tootmisele orienteeritud ettevõtte. 1927. aastal
omandas ettevõtte Aleks Korjus, 1940. aastal ettevõte nationaliseeriti. Eesti taasiseseisvumise
järel erastati varad. Ostjaks oli Kanada kontsern Lallemand. Kontserni tegevus on rohkem kui
40 riigis, kuid Salutaguse oli kanadalaste esimene firma Euroopas. Erastamise ajal oli firmas 24
töötajat, täna umbes 150. 95% toodangust läheb ekspordiks. Mida selles ettevõttes
peamiselt toodetakse?

23. Mida kirjeldab Dunning-Krugeri efekt? Võib ka vastata,
et mis on kõrvaloleval graafikul x ja y-teljeks. Eriti on
selle efekti uurimisel keskendutud graafiku vasakpoolse
tipu selgitamisele. Ka näiteks Covid-19 pandeemia
puhul on see efekt väga laialdaselt ilmnenud.

24. Küsime ka Eestis viimastel aastatel vaikselt populaarsust kogunud Jaapanist
pärit iidset kunsti, mis kujutab endast inimkeha liikumise piiramist peenikeste
köite abil. Õigeks vastuseks loeme nii tegeliku Jaapani kunsti nime kui BDSM
maailmas levinud konsensuslikku esteetilist sidumist laiemalt tähistava termini.

25. National Recording Registry on 2000. aastal USA Kongressi raamatukogu juures alustatud
register, kuhu kuuluvad salvestised, mis on kultuuriliselt, ajalooliselt või esteetiliselt tähtsad.
Esimestel aastatel lisati registrisse 50 salvestist aastas, alates 2006. aastast 25 tükki igal aastal.
Viimased, n-ö 2020. aasta omad, lisati märtsis 2021. Nende hulgas ka „The Rainbow
Connection“, mille kirjutasid 1979. aastal Paul Williams ja Kenneth Ascher. Laul sai 1980. aastal
parima originaallaulu Oscari. Praegu kuulete Willie Nelsoni esitust. Aga kes seda laulu
originaalis laulab?
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26. Pildil olev koht on u 40 km Riia linnast. Milline on selle rajatise funktsioon ja mis on selle
omavalitsuse nimi, kus see rajatis asub?

27. See poolvääriskivi on vöödiline krüptokristalse kvartsi erim. Juhul kui selle vöödilisus asub
paralleelselt, nimetatakse seda oonüksiks. Moodustub tavaliselt vulkaanilistes kivimites
olevatesse tühemikesse, mida nimetatakse vesiikuliteks. Selle nimi võib seostuda teatud
äratundmis- või uue teadmise omandamise rõõmuga. Mis on selle poolvääriskivi nimi?

28. Selle spordiala Eesti alaliidu president on Ulla Helm ja tegevjuht Mario Saunpere. Näiteks
Hendrik Toompere Sr oli sellel ala meistersportlane ja kuulus ka noortekoondisse. Sageli ala
kõigi aegade parimaks peetav kannab hüüdnime Super Dan. 2021. aasta maailmameistrid
selgitati detsembris Hispaanias ja meeste seas tuli maailmameistriks Loh Kean Yew
Singapurist. Mis spordialast on jutt?

29. Robert Recorde (1512-1558) oli kõmri arst ja matemaatik. 1545. aastal sai ta doktorikraadi
Cambridge’i ülikoolis, pärast mida õpetas ta aga matemaatikat Oxfordis. Oli muuhulgas
kuningas Edward VI ja kuninganna Mary I arstiks. Suri 1558. aastal vanglas, olles vahistatud
võla tõttu. 1557. aastal avaldas ta raamatu (lühendatud) nimega „Witte’i luisk“ („The
Whetstone of Witte“), milles kasutas esmakordselt maailmas üht (kirja)märki, mis tänapäeval
on nii laialt levinud, et ilma selleta on raske nüüdismaailma ette kujutada. Märgi kasutamine
muutus üldlevinuks aga alles 18. sajandiks. Mis märgiga on tegemist?

30. Kuulete muusikapala, mille esitajas ei ole raske ära tunda Tina Turner’it. Aga küsime hoopis
kuuldava laulu autorit, kes on samuti tuntud laulja-muusik.
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31. See Valgevene ja Poola vahel jagunev mets on Euroopa suurim ürgmets, mistõttu kuulub see
alates 1979.a-st ka UNESCO maailmapärandi nimekirja, olles üks mõnekümnest Euroopa
loodusobjektist. Seal elab näiteks u 800-900 euroopa piisonit, kes on Euroopa looduse raskeim
maismaaloom. 8. detsembril 1991 allkirjastati seal kolme riigijuhi poolt Nõukogude Liidu
laialisaatmise leping. Viimasel ajal on sellest metsast taaskord juttu olnud seoses sealtkaudu
läbi Valgevene Poola piirile organiseeritud Lähis-Ida migrantidega. Metsa nimi tähendab
tõlkes „valge torn“ omaaegse Poola kuninga Wladyslaw II Jagiello jahilossi järgi. Mis nime
kannab see ürgmets?

32. Lõuna-Aafrika Vabariigil on kolm pealinna. Iga linn on „koduks“ ühele kolmest võimuharust
(seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõim). Mis on need kolm linna? (2 õiget annab 1 punkti)

33. Michael John Douglas on Ameerika Ühendriikide näitleja. Senise karjääri jooksul on ta
nomineeritud ühel korral Oscarile, kolmel korral Golden Globe’ile (sh võitnud kahel korral)
ning ühel korral Emmy’le. 2016. aastal pühendati talle Hollywoodi kuulsuste alleel 2585. täht.
Teadupoolest pole Michael John Douglasel sugulussidet selle näitlejaga, keda me teame
Michael Douglasena. Millise nime all teame me Michael John Douglast?

34. Aarne-Thompson-Uther indeksi (ATU indeksi) lõi 1910. aastal soomlane Antti Aarne, selle
tõlkis inglise keelde ning seda täiendas ja laiendas ameeriklane Stith Thompson (aastatel 1928
ja 1961) ning seda täiendas veelgi sakslane Hans-Jörg Uther (aastal 2004). Indeksi
numeratsioon ulatub 1-st 2399-ni, kuid mõnel numbril võib olla ka alamliigitusi ning mõnele
numbrile ei vasta ükski indekseerimisobjekt. Võib väita, et mingil moel on
indekseerimisobjektidega kokku puutunud vast iga inimene, eriti lapsepõlves. Mida ATU
indeksiga indekseeritakse?

35. Kuulete Luciano Pavarotti esituses 1880.a Luigi Denza poolt loodud muusikapala, mis stiililiselt
liigitub Napoli laulude (canzone napoletana) alla. Laul loodi ühe rajatise avamise auks, mis oli
maailma esimeste samalaadsete seas, aga suleti 1944.a. Viide rajatise nimetusele kajastub ka
laulu pealkirjas ja refräänis. Mis rajatisega oli tegu? Piisab üldisest nimetusest, konkreetset
geograafilist objekti ei ole vaja nimetada.
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36. See mees sündis 1950. aastal Karaganda oblastis. Lõpetas 1968. aastal Tartu 1. keskkooli.
1968-1970 õppis Tartu Ülikoolis eesti keele erialal, 1970-1972 lavakunstikateedris ja 1978.
aastal lõpetas Tallinna Pedagoogilise instituudi lavastaja-näitejuhi diplomiga. Avalikkuses on
ta läbi aastakümnete olnud tuntud mitme asja ja ameti poolest, millest üks hiljutisemaid oli
asjaolu, et tema pead kujutati ühe surnu peana. Kes on see mees ja millise surnu otsas tema
pea kujutist kasutati?

37. Kuigi on viiteid, et see ühel spordialal kasutatav tehnika oli kasutusel juba kiviajal, siis
esimesed teated selle kasutamisest võistlustel on pärit The Times’i ajalehest 1844. aastast.
Londonisse kutsuti võistlema kaks indiaani päritolu võistlejat nimedega ”Lendav Kajakas” ja
”Tubakas”. Kirjelduste kohaselt ”olid vaatajad tehnikast šokeeritud” ja see erines oluliselt
sellest tehnikast, mida olid selle spordiala klubid Inglismaal seni kasutanud. Tänase nime sai
see tehnika siiski alles 19. sajandi lõpus, sest see meenutas ühte tegevust. Mis tehnikaga on
tegu?

38. Millistes linnades on 3 Tallinnale kõige lähemal asuvat toimivat tuumaelektrijaama? (2 õiget
annab 1 p)

39. Järuska sild valmis 2013. aastal. Asub see Ida-Virumaal, Rannapungerja jõel, Lemmaku külas,
ühendades Rakvere-Rannapungerja maantee ja Lemmaku metsatee. Sild on 26,4 meetrit pikk,
4,7 meetrit lai, 6,7 meetrit kõrge. Suurem osa sillast koosneb liimpuidust, ühenduskohad
valdavalt raudpoltidega kinnitatud. Mille poolest on Järuska sild Eestis esimene omataoline?

40. 2020. aasta oli arusaadavatel põhjustel filmitööstusele nukker. Suurima kassatuluga film 2020.
aastal teenis 204,4 miljonit USD. Võrdlusena 2019. aastal oli enimteeninud filmi tulu 858,4
miljonit USD. Tegemist oli kolmanda filmiga sarjast (eelmised 1995 ja 2003). Esimesed kaks
lavastas Michael Bay, siis kolmanda osa lavastajatoolides istus duo nimega Adil ja Bilall.
Produtsentide hulgas on kõigi osade juures olnud Jerry Bruckheimer. Filmisari sai nime
Jamaika bändi Inner Circle 1987. aasta laulu järgi. Mis filmisari? Vihjeks mängime nimiloo
asemel siiski lugu sarja viimaselt soundtrack'ilt.
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41. Estoni Kohver, Päevakoer, ...., Põhja-Korea ja Lancelot. Mis nimi tuleb panna lünka?
Artistinime kõrval loeme õigeks ka kodanikunime, mille all sai küsitav 2021.a. Eesti Vabariigi
Valgetähe V klassi teenetemärgi.

42. Millises linnas asub OPECi naftakartelli peakontor?

43. 15. detsembril 2015 ilmus Viljandi maakonnalehes Sakala intervjuu, kus üks küsimus kõlas:
„Aga ikkagi: kuidas hindate Eesti majanduse tervislikku seisundit?“. Vastus sisaldas lauseid:
„Me ei tohigi enne rahule jääda, kui oleme jõudnud Põhjamaadega sarnase elatustasemeni.
Selleks peab kasvama ettevõtete tootlikkus ja tugevnema eksport./.../ Nii oleme nüüdseks
jõudnud punkti, kus meil pole enam odavast tööjõust tulenevat konkurentsieelist ning me
peame edasi mõtlema, kuidas teha asju nutikamalt, rakendades teaduse ja innovatsiooni
tulemusi oma majanduse vankri ette.“ Siiski oli ülaltoodud tekstile järgnev vastuse viimane
lause see, mis andis pealkirja nii artiklile kui ka tõi käibesse sõna, mis intervjueeritavale kohe
külge kleepus ja mida konkurendid intervjueeritava võitluskaaslaste tegevuse kirjeldamisel
siiani kasutavad, kuigi küsitav ise tegutseb juba mõnda aega hoopis teises valdkonnas. Kes oli
intervjueeritav ja mis „uudissõnast“ on jutt?

44. Mis aasta? (+/- 5 aastat annab 1 punkti)
 Anti välja esimene eestikeelne (osaliselt) säilinud trükis Wanradt-Koelli katekismus.
 Hukati „Utoopia“ autor Thomas More, kuna ta ei tunnistanud kuningas Henry VIII Inglise Kiriku
peana.
 Fray Tomas de Berlanga avastas Galapagose saared.
 Antwerpenis trükiti esimene ingliskeelne täismahus piibel.
 Sündisid hilisemad paavstid Gregorius XIV ja Leo XI.

45. Ameerika helilooja Aaron Copland kirjutas kuuldava heliteose „Auavaldus …-le“ („Fanfare for
the …“) 1942. aastal Cincinnati sümfooniaorkestrile seoses Ameerika Ühendriikide astumisega
II maailmasõtta. Heliteos on osaliselt inspireeritud asepresident Henry A. Wallace’i samal
aastal avaldatud kõnest pealkirjaga „… sajand“ („Century of the …“). Kellele või millele see
auavaldus ja sajand on pühendatud?
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46. Sõna ’vaktsiin’ pärineb ladinakeelsest sõnast ’vacca’. Mida see ladinakeelne sõna tähendab?
Ühtlasi viitab see sõna esimesele haigusele, mille vastu võitlemiseks Edward Jenner 18. sajandi
lõpul vaktsiini lõi.

47. Küsitava ettevõtte logol on ettevõtte nime esitäht, mis samaaegselt kujutab endast
stiliseeritud pilti kahest kätt suruvast inimesest. Üks neist kujutab ettevõtte
esindajat ja teine rahulolevat klienti. Ettevõte sai alguse aastal 1967 ja
ettevõtte nimi tähendab tõlkes kaasaaegsust/modernsust. Ettevõttele nime
andnud katusfirma (asutatud 1947) logo on alates 1984. aastast selline.
Mis firma? Piisab üldtuntud brändinimest.

48. 2016. aastal nimetas projekti vedav Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) seda
suurimaks maismaal liigutatavaks inimese poolt loodud objektiks. See on 257 meetrit pikk ja
105 meetrit kõrge ning selle ehitusmaksumuseks on raporteeritud u 1,5 miljardit eurot. Selle
ehitus algas 2010. aastal ning see liigutati paika 2016. aasta novembris. Kus see objekt asub?
Põhimõtteliselt soovime teada saada objektiga seotud lähedalasuva linna nime.

49. Küllap on paljudele teada, et Linnateatri näitlejatest vendade Piuside
abikaasad on samuti näitlejad. Ilmselt on vähem teada fakt, et kõrvalasuval
pildil olev Linnateatri näitleja Mikk Jürjensi abikaasa õde on ühe linnateatri
näitleja elukaaslane. Kes on Mikk Jürjensi „kälimees“? Lisainfoks, et õe
nimi on Liis ja küsitav näitleja on 2021. aasta Ants Lauteri nimelise
teatriauhinna laureaat.

50. Kuuldav lauljatar astus esimest korda Eesti Laulul üles 2017.aastal ning varsti pärast seda
allkirjastas ta ka lepingu Universal Music Estoniaga. 2019.aastal kadus aga neiu avalikkuse
eest, mida põhjendati õpingutega Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas. 2020.a lõpus ilmus ta aga
taas välja teatades, et ta on hakanud karsklaseks ning tema kadumise põhjus oli hoopis muus.
Raadio 2 aastahiti saates saavutas artist eelmisel aastal 30.koha ning hiljuti Eesti Laulu 2.
poolfinaalis kuuenda koha. Täna elab neiu Barcelonas. Mis on lauljatari esinejanimi?

