KÜSIMUSED, Üksikmängu karikasarja III etapp, 29.02.2020, Tallinnas

1

Mis puu on pildil nähtav Madagaskari rahvussümbol (ravenala madagascariensis)?

2

Kes on need kaks Eesti kirjanikku, kes on kasutanud 5 hektari suurusest Eesti läänepoolseima maatüki
nimest tulenevat pseudonüümi? Neist üks (Sanni ...) on juba manalas, kuid teine (Artur ...) on täies elujõus.
Millise saare järgi need kaks kirjanikku oma nime said? (kolm vastust !)

3

Tsaari-Venemaal Ida-Liivimaa kõrgustikuks nimetatud alast jääb praegu Eesti piiresse Haanja kõrgustiku osa
(817km2), Venemaale Petseri maakonda (170 km 2). Kuidas nimetatakse ühtse massiivi suurimat, Lätisse
jäävat osa (887km2), mille kõrgeim tipp Delinkalns (271 m) asub Veclaicene (Vana-Laitsena) küngastikus ?

4

1.märtsil 2019 avati Tallinnas Eesti esimene põnevusteater, mille esilavastuseks oli Edgar Allan Poe "Mõrvad
Rue Morgue'il". Nimetage teater ja selle juht.

5

Visionäärina ajalukku läinud Francis Albert Augustus Charles Emmanueli tuleb pidada ühe suurejoonelise
projekti algatajaks ja läbiviijaks; innovaatilise suunitlusega ettevõtmine toimub teatud sagedusega tänaseni.
Oma suurejoonelisuses on projekt võrreldav üksnes olümpiamängude või jalgpalli maailmameistrivõistlustega.
Mis projekt?

6

Peale sõjakäiku pälvis Vana-Roomas tiitli TRIUMPUS väejuht, kes
1) oli oma vägedega lahingus tapnud vähemalt 5000 vastast,
2) pidi olema valitud magistraati ja
3) tooma elusana koju .... .
Mis oli see kolmas, igati mõistlik tingimus?

7

1913 Innsbruck – 1997 Buenos Aires jäid ajapiirideks tõenäoliselt tugevaimale retoromaani juurtega maletajale,
rätsepmeistri pojale (nagu ka Paul Keres).Ta kuulus 1930-1950. aastatel maailma 20 tugevaima maletaja hulka
ja oli üks Kerese tõsisemaid vastaseid. Meie mehe vastu sai ta turniiridel kaks võitu, kolm kaotust ja neli viiki.
Kes oli see nii Austria, Ungari kui ka Saksamaa tšempion (1938, 1939), kes jäi pärast 1939. aastal Buenos
Airese maleolümpial saavutatud Saksamaa võitu kogu võistkonnaga sõja tõttu ookeani taha?

8

Kes on see peamiselt kassijoonistajana tuntud inglise kunstnik?

9

Tema kaunikõlalisele nimele (hispaania keeles – allakäik) lisatakse registritähis 834E. Ta on sündinud
28.märtsil 2003 ja üles kasvanud Saaremaal, Luulupe külas Heino Kallase peres. Täisikka jõudes on ta
mõõtudes 143-174-19. Sama nime kannab raske, kuid Carmenit kütkestav tants, mille õppimisest pajatas Mati
Nuude ühes oma hästi tuntud laulus. Kes?

10 Selle laulu sõnad on kirjutatud Byroni ja Shelley sõbra, Iiri poeedi Thomas Moore poeemi järgi, muusika on
loonud Sir John Stevenson. Meloodiat on kasutatud ka Friedrich von Flotowi ooperis "Marta" (1847). Mis laul?

11 Mis on see puude sugukond, mille hulka kuulub tamm? Sugukonnale nime andnud puu kuulus 17.sajandil

Rootsis (selle koosseisus ka Eestimaa ja Liivimaa) kaitstavate puude nimekirja, kuna liigile omased viljad
kuulusid sigade toidulauale.

12 Tuntud Eesti lasteraamatu tegelane tegutseb Poolas kui FIKMIR, Lätis kui KRIKSITIS, Saksamaal kahe erineva
tõlke järgi kas FLICKER või REGGI. Kes ta on?

13 Vene õigeusu kirik tähistab tema päeva iga aasta 1.jaanuaril (ukj). See 1 m ja 77 cm pikkune vägilane sündis u.

1148 ja tõenäoliselt hukkus 1203 kui polovetsid Kiievit ründasid. Tema säilmed asuvad Kiievi Petšerski lavras;
kanoniseeritud 1643. Kes?

14 Apu Nahasapeemapetilon on pärit Indiast. Ta on abielus Manjulaga ja neil on 8 last: Anoop, Uma, Nabendu,
Poonam, Priya, Sandeep, Sashi ja Gheet. Kes on tema tuntuim sõber?

15 Kes on esimene eesti rahvusest loomaarstiteadlane? Sündinud 1880, kaitses 1924 Tartu ülikoolis doktori kraadi

teemal "Kuivõrd on hobuste künahaukamine praeguste meetodite järele operatiivsel teel arstitav", talle kuulub
ka täkkude püstikastreerimse meetodi loomine. Oli 1926 - 1941 Tartu ülikooli professor ja pidas 1924 - 1941
Kuigatsi vallas Kukula talu. Suri 1942 küüditatuna Tomski oblastis.

16 Kes oli see 1872. aastal (tõenäoline surma aeg 1941) Vigala vallas sündinud mees, kes valiti Eesti Advokatuuri

asutamisel (1919) advokatuuri nõukogu esimeheks. Hilisemalt on ta teinud ka riigimehe tööd. Avalikkuse ette
on jõudnud huvipakkuv hinnang peale mehe arreteerimist 23.juulil 1940 avatud uurimistoimikust. „Advokaat ....
ei kõlba oma ausa iseloomu tõttu koostööks!” Kes oli see saatusliku iseloomustuse saanud mees?

17 Kes on see ainus eestlasest sportlane, kes on tulnud nii Eesti, omaaegse NSVL’i, Euroopa kui ka
maailmameistriks ning olümpiavõitjaks?

18 Näete ühte Eesti tööstusharu rajaja seitsmest skulptuurist, mis tehti 2006. aastal eri autorite poolt selle
tööstusharu muuseumi algatusel. Kellest on skulptuur ja millise tööstusharu rajajana teda tuntakse?

19

Seda tegevust on nimetatud „inimestevahelise võitluse kõige leebemaks vormiks.” Samas on seda kasutatud
piinamismeetodina veel 20.sajandil. Tegevus on omane ka inimahvidele ja rottidele. Teaduslikus mõttes
eristatakse selles tegevuses kergemat vormi „knismesis” või radikaalsemat vormi „gargalesis.” Mis tegevus?

20

Teadaolevalt peab seda lugu lisaks kristlastele oma hümniks ka üks indiaanlaste suguharu. Loo saatel toimus
1838. aastal protestimarss lepingu (Treaty of New Echota) vastu. Selle hõimu verd on teiste kuulsuste hulgas
edasi kandnud Elvis Presley, Quentin Tarantino, Johnny Depp; hõimu nime kannab Ameerikas toodetav
maastur. Mis suguharu / hõim?

21 Eesti murelikud kodanikud hädaldavad, et RAIL BALTICUGA seoses on vaja raadata ca 560 ha metsa. Samas
jääb tähelepanuta, et lisaks metsa majandamisele raiutakse Eestis igal aastal keskmiselt veel 780 ha metsa.
Mis põhjusel?

22 Kes on see tuntud Eesti kirjanik, kelle seni ainus romaan ilmus 1974.aastal? Poliitiliselt sobivana ilmus sama

teos esimese Eesti kirjaniku teosena Nõukogude Liidu suurimas kirjandusajakirjas Novõi Mir. Venekeelses
väljaandes on pealkirjaks „Kadakad ei kuiva põuas”. Kes on kirjanik ja mis on teose eestikeelne pealkiri?

23 See linn on üks populaarsemaid sõpruslinnu maailmas. Linnal on vähemalt 44 sõpruslinna, neist Itaalias 14.

Venemaal on sõpruslinnaks Peterburi, Portugalis Lissabon. Marokos Rabat. Aastast 2010 on see linn ka
Haapsalu sõpruslinnaks. Sõpraderohke linn ei ole oma riigis pealinnaks; lisaks sõpradele on linnal ka palju
nimekaime (eriti USA-s). Mis linn?

24 Sellel 1976 sündinud inglise näitlejal on olnud võimalus kehastada filmis selliseid kuulsusi nagu Stephen

Hawking, William Pitt, Humphrey Bogart, Julian Assange, Alan Turing, Hamlet, Richard III, Sherlock Holmes,
Thomas Edison jt. Samuti kehastab ta käesoleval aastal kinodesse jõudvas filmis täna juba küsitud
kassijoonistajat (Louis Wain). Näha võib teda ka ETV2 draamasarjas „Patrick Melrose”. Kes?

25 Teadaolevalt oli esimene ameerika auto Eesti NSV-s hiigelsuur rohelist värvi Buick (1950 väljalase).

Leningradist ühelt filmirežissöörilt ostetud auto kuulus selle ostjale siiski lühikest aega ning müüdi peagi
Venemaale tagasi. Kes oli selle sõiduki kirjamehest omanik?

26 Esmakordselt jõudis see „etnostevaheline etnos” kirjasõnasse 1444. aastal Vene-Leedu piirialadelt. 1835 anti

neile Venemaal seisuse õigused. Enne I maailmasõda oli neid Venemaal ligi 6 miljonit; 1920. aastaks oli ligi
miljon emigreerunud. 2010 rahvaloenduse järgi oli neid 67573, kuid registrite põhjal umbes pool miljonit. Keda
iseloomustatakse Venemaal kolmel moel: traditsioonide jätkajad, isehakanud või tühikargajad?

27 Iga jalgpalli huviline teab, milles seisneb kübaratrikk. Milles seisneb aga „jalgpalli ideaalne kübaratrikk”?
28 2018 jõuludeks sai Viljandi haigla kingituse mõõtudes 1,9m x 6,8 m, mis kaalus 20 kg. Arvatavalt on tegemist
maailmas suurima sellelaadse asjaga. Kingitus monteeriti kokku Tallinnas Solarise keskuses oktoobris
toimunud perepäeval. Mida kingiti?

29 Legendaarne Feliks Moor juhatas raadiosaate reegline sisse lausega: „Siin Tallinn, .... ja ....”. Milliseid linnu
diktor nimetas?

30 Ta oli tsirkuseartist, akrobaat, kelle traagiliselt lõppenud armulugu Rootsi leitnandi, krahv Sixten Sparrega andis

ainet tema nime kandvale Bo Widerbergi filmile, ka Mozarti 21. klaverikontserdile on antud tema nimi. Kellega
on tegemist?

31 Marju Kuudi laulus ennustab „Ring ümber kahvatu kuu” külma saabumist. Tegelikult läheb selle halonähtuse

ajal (haloring tekib ümber päikese või kuuketta) ilm hoopis soojemaks. Mis eristab selle füüsikalise nähtuse
teket vikerkaare tekkest?

32 Kirjastus Hea Lugu ilmutas 2018. aastal kümnest raamatust koosneva sarja, mille autoriteks on 10 Eesti
kirjanikku: Maimu Berg, Jaan Kaplinski, Jaak Urmet, Sirje Kiin, Hando Runnel, Peeter Sauter, Arvo Valton, Jan
Kaus, Arvo Valton ja Veiko Märka. Mis pealkirja all see sari lugejani jõudis?

33 USA-s Ohio osariigis algavad kolm elanikerohkemat linna C tähega. Nimetage need.
34 Kes on see Mehhiko filmioperaator, kes kolmel aastal (2013 - 2015) järjest sai vastavalt filmide "Gravitatsioon",
"Linnumees" ja "Mees, kes jäi ellu" operaatorina Oscari?

35 Möödunud aastal oli nobelistide hulgas majandusauhinna saanud abielupaar Esther Dulfo ja Abhijat Banerjee.
Abielupaaridega on seda varem juhtunud mitmel korral. Kes olid esimesed auhinnatud abikaasad?

36 23.märtsil 2018 tähistati Tallinnas lipuehtes ja kellade helistamisega juba 1571. aastal Tallinna Rae otsusega

väljakuulutatud püha, so „Püha igaveseks ajaks.” Paraku oli selle püha tähistamises siiski pikk katkestus (1710
– 1925). 1926. aastal otsiti magistraadi vana otsus jälle üles. Mida tähistati?

37 Enamuse Hollandi olümpiakuldadest on välja teeninud kiiruisutajad. Siiski tõi Hollandile esimese
taliolümpiakulla üks mitte eriti kiiresti uisutanud sportlane. Kes?

38 1924-1940 oli kunstikooli Pallas lõpetajaid üksnes 79. Kes oli see maalikunstnik (eluaastad 1913-1972), kes
lõpetas 1939 selle kooli ühena vähestest ettenähtud ajaga? Ta on üks Estonia Teatri laemaali autoritest.

39 Guinnessi rekordite raamatusse jõudis paar aastat tagasi maailma pikim (2.06) elukutseline modell, kes on
ühtlasi maailma pikimate jalgadega (133 cm) naine. Korvpallurina on saanud OM - pronksi, MM - hõbeda ning
EM - kulla ja hõbeda. Kes?

40 Kelle Oscariga pärjatud (1952) muusikat kuulete?
41 Kreeka politsei teeb suuri jõupingutusi, et takistada Albaaniast tulevaid korilasi, kes korjavad Kreeka poolelt

müügiks aromaatseid taimi, mis millegipärast Albaanias ei kasva. Tegemist on tavalise, Eestis aasadel kasvava
köha- ja kõrvapõletikuvastast droogi andva lillega, mille 100 g kuivatatud õisi-varsi maksab Lääne – Euroopa
turul kuni 16 eurot. Mis lille albaanlased Kreekast korjavad?

42 Mis nime kannab Eesti rahvakalendri tähtpäevade internetiandmebaas?

43 Maailma riikide eestikeelses loetelus asub Eesti Ecuadori ja Egiptuse vahel. Milliste riikide vahel asub Eesti
aga ingliskeelse tähestiku järgi?

44 Juri Gagarin tervitas kosmoselennu ajal kogu maailma ja üht näitlejannat. Kuna tegemist oli kapitalistliku
maailma esindajaga, siis seda eriti ei afišeeritud. Sellise au osaliseks saanud näitlejanna oli tol ajal kuulsuse
tipul ja Oscariga pärjatud (1955 „Tätoveeritud roos”). Väärib märkimist, et ta oli enne Ingrid Bergmani abielus
Roberto Rosselliniga. Keda tervitas Gagarin lisaks kogu maailmale?

45 Eelmise aasta algul möödus NASA kosmoseaparaat New Horizons Päikesesüsteemi kaugeimast objektist, mis
asub 50 korda kaugemal kui Maa, selle pikkus on u. 30 km ja laius u.15 km ning teeb tiiru ümber Päikese 298
aastaga. Mis objekt?

46 Nõukogude Liidus jagati ohtralt kõikvõimalikke aunimetusi. On teada, et vaid kahele isikule anti Nõukogude
Liidu aukodaniku aunimetus. Kellele?

47 Kes on see Venemaa iluuisutamistreener, kelle teismelised õpilased on viimastel aastatel naiste üksiksõidus
rohkesti tiitlivõistluste medaleid võitnud ja silma paistnud neljakordsete hüpetaga, millega vanemad iluuisutajad
hakkama ei saa? Ka hiljutisel EM-il saadi ülekaalukas kolmikvõit.

48 Kes on selle Viini kunstiajaloomuuseumis asuva maali autor ja mis on maali nimi? Maalikunstigeeniuste hulka
kuuluv kunstnik pidas maali eriti kalliks ega soostunud seda müüma.

49 Millist loodusvara õnnestus Venemaal 2018. aastal eksportida 72 tonni? 80% sellest läks Hiinasse, kus ühe
kilogrammi eest saadi u.880 eurot?

50 Ta on Eesti esimene löökpillisolist, kes debüteeris 2017. aastal New Yorgis maailmakuulsas Carnegie Hallis.

Eelmise aasta Klaaspärlimängul esitas ainulaadse löökpillikontserdi "Sõdalase tee," mis ühendas idamaade
võitluskunstide filosoofia klassikalise löökpillimängu tehnikaga, kasutades selleks veoautokoorma jagu pille.
Kes?

51 Toidupoolisest on tema esimene eelistus inimene, seejärel koer, hani, kass, kana, hiir ja hobune. Ta eelistab
higist keha, mis ei tohiks olla räpane; saaki haistab ta kuni 30m kauguselt. Kes on see jahimees?

52 Itaalia kirjanik Alessandro Perissinotto on avaldanud kaks romaani ("Tallinna rong" ja "Lumi lume all"), milles
tegutseb komissar Marko Kurismaa. Millise pseudonüümi all need romaanid ilmusid?

53 Eesti pikim matkatee kulgeb läbi Aegviidu ja on 820 km pikkune. Kus asuvad selle otsmised punktid?

54 PÖFF-il jagatakse a-st 2004 elutööpreemiaid. 16 aasta jooksul on preemiaid jagunud 24-le persoonile, neist 12
on Eestist. Autasustatute hulgas on vaid kolm naist, näitlejannad Poolast (2014), Eestist (2016) ja Norrast
(2018). Kes?

55 Vanas Roomas on see kandnud nimetusi .. aquaeductus, ... tigni immittendi, ... oneris ferendi, .. altius non

tollendi, ne luminibus officiatur jpt.. Olemuselt on kõik nimetatud talumiskohustused (teenimised) vägagi
päevakajalised ja kindlasti tuttavad kinnisasja omanikele. Selle olemasolu või siis puudmine, võib meie elu
kvaliteeti oluliselt mõjutada. Mis see on?

56 USA president Obama käis 2016 aastal Jaapanis. Visiidi käigus kohtus/kätles ta ka HIBAKUSHA kogukonnaga,
keda millegipärast peetakse Jaapanis „ebapuhtaks” vähemuseks. Kes on HIBAKUSHAD?

57 Kes on pildil olev nii tali- kui ka suveolümpiamängudel osalenud sportlane? Ühe punkti teenite, kui nimetate
tema esindatava riigi.

58 Mis on see üle 20. aasta välja antud Eesti loomekunstiauhind, mida kaalu ( 1,5 kg) ja pikkuse (u 50 cm)
poolest on võrreldud OSCARI kujukesega. Anu Kikase kavandatud auhinna on rauast ja kullast välja tagunud
sepakunstnik Jaanus Valt.

59 Venemaa propaganda on hakanud pärast 1917. aastat Vene impeeriumi lagunemise tulemusena iseseisvunud
piiririikide, eelkõige Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Soome kohta kasutama terminit, mis oli suhteliselt neutraalsena
käibel juba pärast Esimest maailmasõda, kuid nüüd kasutatakse seda pigem halvustavas tähenduses. Mis
terminit Venemaal piiririikide kohta kasutatakse?

60 Teda tuntakse Gameboy Tetrisena, Pavel Pii’na, Venelasena, aga ka edukaima integratsiooniprojektina. Keda
kuulete koos Nubluga laulmas?

61 Lähis-Idas kutsutakse seda taime kurratiks. Kreeka viinamarjamägede nõlvadel on ta tüütu umbrohi. Meie siin

kasutame selle taime kultuuraretist (..aimpeleprasum) salatina. Mis taim see on, mida on kujutatud Elizabeth II
kroonimiskleidil koos Inglise roosi, Šoti karuohaka, Iiri ristikheina, Kanada vahtralehe ja India lootoseõiega?

62 Naistemehena nakatus ta süüfilisse, haigusest teadlikuna nakatas ka oma naise, kes varakult suri. Seejärel
hakkas koos elama naise õega, nakatas ka tolle ja kirjutas hiljem, et kõiges on süüdi kombelõtvust soosiv
valitsus. Kes on see Vene esimene enesetapuga lõpetanud kirjanik, keda Katariina II pidas hullemaks
mässajaks kui Pugatšovi?

63 Varem peeti Eesti suurimaks vooreks Laiuse voort (10 km pikk, 2 km lai, suhteline kõrgus 60 m, suurim kõrgus

144 m). Tegelikult tuleks suurimaks pidada voort, mille pikkus on 13 km, laius 3,5 km ja suhteline kõrgus 50 m.
See hõlmab Iravere, Kantküla, Kodismaa, Ookatku, Rääbise, Sadala, Sätsuvere, Tõikvere, Vaiatu ja sellele
voorele nime andnud küla. Mis küla?

64 Kes oli see spordimehest Estonia teatri tenor ja lavastaja (1906-1976), kelle saavutuste hulka kuulub Eesti

korvpallimeister ja Eesti jalgpallimeister (väravavaht)? Aastatel 1937-1946 ja 1948 -1951 oli Estonia teatri
lavastaja. Stalini preemia laureaat (1951).

65 Venelaste Snegurotška ehk lumehelbekese prototüübiks on kristuse-eelne slaavlaste kevade ja viljakuse
jumalanna. Sama nime kannab üks Volgaäärne linn, kus asub Snegurotška residents. Kes?

66 Mis on see Läti linn, mille nimi liivi keeles tähendab „üksildane”; nime eestipärane variant langeb kokku ühe
meie mälumänguri nimega. Linna üheks tähtsaimaks muinsusmälestiseks on kapten Jüri Veide elumaja.

67 Taliolümpiamängude ajaloos on põhilistele talispordialadele lisaks katsetatud ka ebatavalisemate aladega. See

ala oli taliolümpiamängude kavas 1924 medalialana ja näidisalana 1928, 1936 ning 1948. Tegemist on
võistkonnaalaga (5 liiget). Olümpial võisteldi kahel distantsil. Mis spordiala?

68 Kes oli see 49-aastane riigipea, kes möödunud aasta algul loobus troonist ja abiellus 2015.a. Miss Moskva,
Oksana Vojevodinaga, kuid pidi oma suguvõsa jõulise sekkumise tõttu samal aastal selle abielu lahutama?

69 Investeerimismaailmas toimub teatava seaduspärasusega pikaajalise või järsu languse järel ajutine tõus,

millele eeldatavasti järgneb taas langus, mitte trendimuutus. See võib olla tingitud investorite langusele
panustamise lõpetamise põhjast püüdmise ootuse tekkimisest. Tõusu siiski ei jätku ja vähene tõus pöördub
tagasi langusse. Tahame teada sellele nähtusele antud nime.

70 Kellest sai möödunud aastal maailma esimene hiphopi miljardär (Beyonce abikaasa)? On saanud 22
Grammyt.

71 Seda mügarlikku moodustist teatakse rahvameditsiinis vähi ja põletikuvastase rohuna. Ehki seda on nimetatud

ka teaduspõhiselt vähivastaseks aineks, on selle preparaatide ravitoime harilikult nõrk, kaudne ja ajutine.
Rahvakeelsed nimetused on teiste hulgas .. kõbjas, .. torik. Looduses kasvab aeglaselt. Kuna viljakeha kasvab
pärast lõikust tagasi, on tänapäeval hakatud tegelema selle viljakehade kunstliku kasvatamisega. Ka Eestis on
selle kasvatamiseks rajatud istandusi ning sellest toodetakse eliksiiri. Mis seen?

72 Möödunud aasta lõpul suri viljakas Šoti naiskirjanik (sündinud 1936), kelle kriminaalromaanide tuntuimad

tegelaskujud on Agatha Raisin ja Hamish Macbeth. Temalt on ilmunud ühes sarjas 34 romaani, mille pealkiri
inglise keeles algab sõnaga „Death” (surm); neist eesti keelde on seni tõlgitud 27. Nimetage kirjaniku
kodanikunimi või pseudonüüm, mille all need teosed on kirjutatud?

73 Maailma ajalugu tunneb väga erinevaid rahaühikuid. Osa neist on jätkuvalt kasutuses, osa aga vajunud ajaloo

hõlma. Kasutuse järgi (kui mitmes riigis) hoiab suveräänselt esikohta DOLLAR. Hästi on läinud ka EURO’l.
Meie tahame aga teada käibelt kaduvat rahaühikut, mis on ajalooliselt olnud vägagi edukas ja valuutana tugev.
Praeguseks on see rahaühik konverteeritavana kasutusel vaid ühes Euroopa riigis. Millises riigis ja mis
raha?

74 Mis on Veljo Tormise ainus ooper (1966)? Tormise kui looduskaitseseltsi asutajaliikme loogika järgi on ooper
loodusteemaline. Tormis pani sellega aluse ka Eesti kammerooperi žanrile.

75 1923 said James Cummings ja Earl McLeod valmis masina, millele panid nime tolleaegse vägeva revolvri järgi.
Eesti keeles oleks selle nimetuse suupärasem variant „hobuseannus”. Kasutusel on siiski üldtunnustatud
rahvusvaheline nimi, milles hobusega midagi pistmist ei ole. Mis masin?

76 Keskaja komberuumi annaalides tuuakse tihti ära juhtum Hispaania saadikuga Roomas 16.sajandil, kui ta oma

teenriga külastas mõjukat hetäär Imperiat. Viisakas külaline ei soovinud sülitamisega määrida majaproua
kallihinnalist vaipa, kuid sülje allaneelamist ei peetud ka hea tooni märgiks. Hispaania saadik leidis lahenduse,

mis pälvis ka perenaise ilmselge heakskiidu. Mida ajaloos jäädvustamist väärivat saadik vaiba päästmiseks
tegi?

77 Millise spordiala esindusisik Eestis on Orissaarest pärit MM - ja EM - medaleid võitnud Liisi Vaht?

78 Kes on see 1962 sündinud Eesti kunstnik, kelle loomingusse kuuluvad portreed ja šaržid? Eesti Ekspressis on
neid avaldatud üle 2000. 2015. aastal tunnustati teda maailma ühel mainekamal illustratsioonikonkursil World
Press Cartoon, kus ta märgiti ära patriarh Kirilli šarži eest. On kujundanud mitmeid raamatuid ja marke.

79 Ühe meie sugulasrahva esindajad on andnud põhjuse mõiste „poluvernik” kujunemiseks. Nad olid nn
poolusklikena ametlikult luterlased, kuid pidasid au see ka vene õigeusu tavasid. Mis rahvakild?

80 Millise ansambli esituses kuulete 2019. aasta linnule pühendatud laulu?
81 Identiteedivarguse erinevad viisid on inimühiskonnas reeglina taunitavad. Osa neist on isegi tunnistatud

kuriteoks ja on karistatavad. Samas „valetavad“ loomad ellujäämise ja sigimisõiguse nimel hommikust
hommikuni ja sünnist surmani. Kameeleonina värvi vahetamine, enese suureks puhumine ja muud sarnased
meetodid on tavapärased võtted heidutamaks konkurenti või peibutamaks ihaldatut. Milles seisneb aga
loomariigis kasutusel olev taktika, mida nimetatakse „AKUSTILISEKS MIMIKRIKS“?

82 Kes on see eesti naiskirjanik, kelle loomingust leiame sellise lõigu: "Teadlased avastasid, et kõige õnnetum
loom maailmas on - mees. Sest mehe rinnad on ilma piimata, munad ilma kooreta ja kotid ilma rahata. Paljud
naised ei abiellugi sellepärast, et 70 grammi vorstijupi pärast pole mõtet tervet siga pidada"?

83 Millistel linnadel on au olla käesoleval aastal Euroopa kultuuripealinnad?
84 Kellele näitlejatest kuulub lasteriiete bränd „Kalamaja printsess”. Ta on loonud koos abikaasa Rasmusega
esimese käsitööjäätise „La Muu” ja on asutanud erakooli „Avatud kool.”

85 Millisest kahest elemendist koosnes keskaja alkeemikute arvates kuld?
86 1940 kevadel valmis Tallinna Sadamatehases ainuke Eesti Wabariigis ehitatud sõjalaev. 58 m pikkune vahilaev

pidi saama presidendi esinduslaevaks, milleks ahtris olid pähklipuu ja nahkadega vooderdatud luksusruumid.
Ilmselt Päts neisse tugitoolidesse ei jõudnudki; küll aga kasutasid peale sõda Mustale merele toimetatud alusel
neid Stalin, Molotov ja Hruštšov. Vanarauaks lõigati väärikas laev nime all „Moskovski Universitet”. Mis nimi

anti alusele 1940. aastal?

87 Kergejõustiku maailma kõigi aegade 100 parima edetabelisse mahub 18 Eesti kergejõustiklast, neist vaid kaks
naist. Kes?

88 Kes on maalide autorid?

89 Need müütilised olevused pesitsevad Matthias Johann Eiseni andmetel vaimude ja tavaliste inimeste vahel,

kuid sõjakuselt on inimestest üle. Muu hulgas peavad nad jälgima, et keegi jalgsi taevasse ei pääseks. Ka muu
Euroopa folklooris on nad tuntud. Kes need pahalased on, kes leiavad inimese haisu järgi üles? Nende käest
päästab ainult kõrkjatesse või toomingapõõsasse pugemine.

90 1930. aastail ilmus Nõukogude Liidus õpetlik brošüür pealkirjaga "Kuidas muuta raudteelaste laulu- ja

tantsuansamblid džässorkestriteks.” Autorid jõudis järeldusele, et igas raudteejaamas peaks olema
džässorkester. Brošüüril oli kaks autorit, kellest üks on tuntud poliitik ja teine tuntud muusik. Kes?

91 Teadaolevalt on Eestisse võõrliikidena jõudnud kolm vähiliiki. Nimetage need.
92 Julian Semjonov ja Artjom Borovik asutasid 1989. aastal Moskvas ajalehe "Совершенно Секретно" ("Täiesti
Salajane"). Algusaegadel oli trükiarv 12 miljoni, nüüd 600 000 kandis. Kuigi toimetus asub siiani Moskvas,
trükitakse ajalehte Almatõs, Riias, Tartus, Tbilisis ja vaid ühes Vene Föderatsiooni linnas. Selles linnas asuvat
monumenti (Nikolai Muravjov-Amurski) on kujutatud Venemaa 5000 rublasel. Mis linnas?

93 Milline on läbi aegade väikseim ÜRO Julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks valitud riik?
94 Milline kosmeetiline ettevõtmine tehti Jüri Järvetiga Kaljo Kiisa filmi „Hullumeelsus” võtetel. Teadaolevalt mängis
Järvet filmis peaosalist ontlik-esinduslikku gestaapo ohvitser Windischit. Järvetile oli asi vastumeelne ja tal
tekkis sellest ka kerge tervisehäire, mis siiski peatselt taandus. Mida Järvetiga tehti?

95 Eesti kõige väärtuslikumaks maavaraks on peetud dolomiiti, mille kasutusvõimalused on lisaks ehitusele eriti

olulised keemiatööstuses. Ühe metalloksiidi kontsentratsioon on paljudes dolokivi lademetes üle 20%. Millistes
kergsulamites eriti nõutavat metalli on võimalik dolokivist toota? Tegemist on elemendiga, mis reguleerib
inimorganismis paljusid biokeemilisi ja füsioloogilisi protsesse.

96 Shinzo Abe (sünd. 1954) on kõige kauem ametis olnud Jaapani peaminister (2006-07 ja a-st 2012). Ka tema

vanaisa ja tolle vend olid peaministrid, esimene neist 1957-60, teine 1964-72, kes sai 1974 ka Nobeli
rahupreemia. Kes olid need Abe sugulased?

97 Möödunud aastal esindas Eestit vasaraheitja, kelle isiklik rekord on 71.92 (USA 2018.aasta 10. tulemus).

Eestis on temast kaugemale heitnud vaid Jüri Tamm, Aivar Räni ja Kunnar Laansalu. Eestit esindanuna hõivas
ta 71.34-ga Eesti kõigi aegade edetabelis 5. koha. Eesti nimel on võistelnud ka tema nooruke õde, kellele
kuulub nüüd Eesti naiste vasaraheite kõigi aegade 8. tulemus (57.83). Millist ühist perekonnanime nad
kannavad?

98 Eestis populaarsust kogunud India köögis kasutatakse läbivalt lõputult erinevaid raviomadusi omavat justkui

“salajast komponenti” - gheed (ghee või ghii)? Veedakirjandus kirjeldab gheed muuhulgas kui “aju toitu”. Ghee
parandab intellekti, ajutegevust, mälu, silmanägemist, muudab hääle tugevamaks ja hääletooni kaunimaks ning
aitab seedida rasvu, vähendades mõõdukal tarbimisel vere kolesteroolisisaldust. Gheed on nimetatud ka
“vedelaks kullaks”. Mis see on?

99 Taarausuliste kreedo on teadagi „mina usun homsesse päeva”. Esimesed inimesed olid nende usundis Meeta
ja Raal. Kuidas nimetavad taarausulised meie planeeti?

100 Rahvanali ütleb, et kui vastlapäev langeb reedesele päevale (mida ei juhtu kunagi), võivad vanatüdrukud kosja
minna. Vastlapäeva peetakse liikuva tähtpäevana viimasel teisipäeval enne ülestõusmispühadele eelnevat
suurt paastu. Mis päeva aga peetakse rahvakalendri järgi vastlapäevale järgneval kolmapäeval?

