
Tartu meistrivõistlused üksikmängus 28.03.2018. Küsimused Andres Keil 

1. Ladina keeles tähendab see laudonni või telki. Kiriklikus terminoloogias on sellel kaks omavahel 

seotud, ent siiski ka erinevat tähendusvälja. Juudi traditsioonis teatakse seda kui teisaldatavat 

pühamut, mis ehitati Moosese juhatusel Iisraeli rahva kõrberännaku ajal. Läänekiriku 

traditsioonis nimetatakse aga selle sõnaga pühakojas – altaril või selle läheduses – asuvat 

hoiukohta, milles asetseb anum pühitsetud armulauasakramendiga – Kristuse Ihuga. Millest on 

jutt, ehk – mis on pildil? 

  
 

2. Muusikaküsimus ilma muusikata. Tegemist on Bob Geldofi kirjutatud looga, mis reliisus 21. juulil 

1979 bändi The Boomtown Rats singlina. Geldofi sõnul sai ta inspiratsiooni sama aasta 29. 

jaanuaril juhtunud sündmusest, kus 16. aastane Brenda Ann Spencer San Diegos algkooli 

mänguväljakul laste pihta tule avas. Ta tappis kaks täiskasvanut, haavas kaheksat last ja 

politseinikku. Küsimusele, et miks ometi, vastas Brenda Ann lühikese lausega, millest saigi selle 

loo pealkiri. Mis lugu? 

3. See on vanim järjepidevalt autosid tootnud firma. Autode tootmist alustas see aastal 1882 

(firma enda asutasid kaks venda küll juba aastal 1803), ilmarahvale näitas esimest oma firma 

märki kandvat mobiili 1889. aasta Pariisi maailmanäitusel. Kolmerattaline aurusõiduk oli näitusel 

väga populaarne. Üldiselt on nad läbi aegade oma autosid armastanud 

numbrikombinatsioonidega nimetanud, aga firmanime taha on (olnud) kirjutatud ka näiteks 

Expert, Hoggar, Persia. Mis firma? 

4. „Aegade Kiireim Tüdruk“ sündis 23. juunil 1951 ja kihutas maailma ralliradedel aastail 1974-86. 

Esimese MM ralli võitis ta 1981 Sanremo rallil ja viimase 1982 Brasiilia rallil. Audis kihutatud 

1982 hooaeg oligi ta elu parim, kui ta lõpetas MMi sõitjate arvestuses 2. kohaga. Sel hooajal sai 

ta oma neljast MM võidust kolm. Hiljem enam nii hästi ei läinud, järgmisel aastal jõudis ta küll 

veel kolm korda poodiumile ja lõpetas hooaja viiendana. Kes? 

5. Mis linn? Esimene kindlustatud asundus on selles linnas, kohas, kus põhja-lõuna suunas minevad 

teed ületasid olulise veetee, hiljemalt aastast 700. Seda oskame öelda arheoloogide abil, 

esimesed kirjalikud andmed sellest linnast on hilisemal ajal. See täna ca 39 ruutkilomeetri 

suurune linn on täna oma riigi üks olulisemaid haldus-, innovatsiooni- ja hariduskeskusi. Asub 58 

kraadi 23 minutit põhjalaiust ja 26 kraadi 43 minutit idapikkust.  



6. Nõukogude inimene oli  mihkel igast asjade peale. Nii näiteks ka nimedekonstruile. Meilgi siin on 

üks tuntud arhitekt, kes kannab eesnime Vilen, mis on moodustatud Vladimir Ilitš Lenini nimest. 

Nagu ka Vladlen. Aga. Mis sõnadest on moodustatud sellised toredad eesnimed nagu Mirat ja 

Urjurvkos? 

7. Kama. Traditsiooniline kama. Millest koosneb? Koostisosi on tänapäeval neli, kolm õiget toovad 

ühe punkti.  

8. Seame sammud Urvastesse. Kes on see kaunis Contra pinginaaber? Urvastes ta muidugi enam 

pole, tiirutab mööda ilma üpriski, ent on ka ajakirja Pulss valikul aasta tallinlane 2017. Teisel 

pildil näete üht ta tööd.  

9. Euroopa madalaimate kõrgeimate punktide, mäetippude siis, nimekirjas on Leedu, Läti ja Eesti 

vastavalt viiendal, kuuendal ja seitsmendal kohal. Kus asub aga Euroopa madalaim kõrgeim tipp? 

Tipu nimi 2 punkti, riik üks. Kohe pliuhjapläuhh sinna minna ei saa, peab arvestama paarikuise 

ooteajaga ja siiski natukene vassima ja kavaldama.  

10. Kes laulab?  
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11. Sellel on viis koolkonda. Kompassiga ja kompassita koolkond, kujundikoolkond, kolme ukse 

koolkond, kaheksa maja koolkond, lendtähe koolkond. Kaks punkti saate, kui lisate ka selle 

eestikeelse tõlke.  

12. Soren Kierkegaardi järgi on xxx  inimene, keda iseloomustab olemasolu ilma eksistentsita, ta on 

kui mutter suures masinavärgis.  Kellegi xxx-iks olemist on võimalik tuvastada ainult analüüsi 

kaudu, kuna xxx-il puuduvad ainuomased välised tunnused. Lisaks ole xxx oma xxx-iks olemisest 

teadlik, kuna ei tunneta sotsiaalset survet, mis tema tõelist Mina hävitab.  

Võõrsõnade leksikon lisab, et xxx on väikekodanlik, enesega rahulolev piiratud silmaringi ja 

vagatseva käitumisega inimene.  

Mis sõna kirjutada xxx asemele, et see tänapäeval, küsimuse koostaja isikliku arvamuse kohaselt 

jõuliselt pead tõstev inimtüüp korrektselt nimetatud saaks? 

13. Hollandi kunstnik, 1898-1972. Kes? 

14. Need Osmanite riigi palgalise sõjaväe jalamehed olid 

algselt sultani ihukaitseväelased. 14. sajandi teisest poolest 

alates komplekteeriti nende väeosad alistatud kristlastelt 

röövitud lastest. Hiljem said nendeks andamina kogutud 

pojad, keda kasvatati fanaatilise islami vaimus. See 

priviligeeritud osa sõjaväest oli tuntud oma erilise jõhkruse 

poolest. Selle väeliigi kaotas Mahmud II 1826 aastal, ja 

kaotas reljeefselt, hukates üle 6000 sõjamehe. Nende 

eritunnuseks olid vuntsid muidu raseeritud näol. Kuidas neid 

sõjamehi, seda väeliiki nimetati? 

Neid mainitakse ka 2006. aastal eesti keeles ilmunud Jason 

Goodwini esimese ilukirjandusliku teose pealkirjas, kus 

tegusid teeb eunuhhist detektiiv Yassim. 

15. Kes laulab? Sündinud 1966 Pärnus. Mänginud teiste hulgas Paul Pinnat, Eduard Vildet, Artur 

Rinnet. 

https://1drv.ms/u/s!Atq768eRb8MOgadjjnfQbMaQ0CFwnA 

  

https://1drv.ms/u/s!Atq768eRb8MOgadjjnfQbMaQ0CFwnA


16. Kolmestemasin. Kes? (Ülal vasakul). 

 

17. Täna nimetab ta end nimega Magda Davitt. Oli aasta 1990, 8. jaanuar, kui ilmus singes, mis 

ta hoobilt popmuusikataeva tippu lennutas. Singli B-poole lugu kandis nime Jump In The 

River. Kes on pildil? Ja küsimuse teine pool, kaks aastat jiljem jõudis ta üleilmselt 

uudistepealkirjadesse, kuna rebis telesaates paavsti pildi pisikesteks tükkideks. Miks ta seda 

tegi? (Ülal paremal.) 
 

 

18. Pentaxi Aasta 

Portreefoto on Eesti 

tähtsaim 

portreefotovõistlus. 

Viimati võideti see 

pildiga „Isa ja ema“. Kes 

võitis? 

 

19. Eestikeelsete 

taimenimede komisjonis, 

on alates selle 

asutamisest aastal 1907 

olnud alati ka üks 

keeleinimene. Täna on 

selleks Sirje Mäearu. Aga 

varem on selle koha 

täitnud vaid kaks (sic!) inimest. Vastavalt aastatel 1907-1968 ja 1968-2005. Mis nende nimed 

küll olla võiks? 

 

20.  Seda Jeff Beali muusikateost on kuulnud miljonid ja miljonid inimesed üle (arenenud) maailma. 

Ka kümned tuhanded eestimaalased. Kindlasti ka paljud teist. Millega seoses nad/te seda 

kuulnud on? https://1drv.ms/u/s!Atq768eRb8MOgadkoWgmdzC5WpCq2A   
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21. Mis aasta? Diabeedi raviks kasutati esimest korda insuliini. Ilmus James Joyce „Ulysses“. 

Washingtoni linnatelefoniliine mööda edastati esimene foto (põhimõtteliselt faks). Loodi BBC. 

Aleksander Kolmpere püstitas esimese ametliku kümnevõistluse maailmarekordi. Howard Carter 

avastas Tutanhamoni hauakambri. Plussmiinus 1, nagu ikka. 

 

22. Androidimaailma kvaliteetsema otsa levinumaid ja parimaid protsessoreid toodab Qualcomm. 

Kuidas kõlab selle protsessori nimi? Värskeim kannab mudelinumbrit 845. 

 

 

23. Küsin haldusüksust, mille naabrite lipud on siin toodud, tõsi, suurima naabri lipp on välja jäetud. 

Haldusüksuse pindala on 7954 km2, ja elanike arv 2016 seisuga 703 740. Pealinn Dzäudžõukäu. 

Kaks punkti toob haldusüksuse täpne nimi. 

 

24. Ilusal öisel pildil on 

Rahvaste 

mälestussammas 

Toomel. 1978. aastal 

olid seal Doris ja 

Indrek, vähemalt oma 

ülikooliajal leidsin ma 

sealt hariliku pliiatsiga 

tellisele kirjutatud 

vastavasisulise 

fikseeringu. Ametlik 

tekst mälestussambal 

ütleb tartukeelses 

tekstis: "Siin hengawa 

mitme maije rahwa 

luid. Tarto liin matt neid omma Maria kirriko man XIII:nest saast XVIII saa aastade sadik. Neide 

hawwade pääl ehhit Alexander selle wastse tarkusse templi. Sedda kottust anti neil lujedel 

hengamisses MDCCCVI:mal aastal iani kuul..." 

Mis omakorda ehk annabki vihje vastamaks küsimusele, mis kõlab – mille poolest on see 

mälestussammas Tartus nö kõige-kõige? 

 

25. Helilooja? 
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26. Maailma suurim rahvuspark, pindalaga 972 000 km2, asutati 22. mail 1974 Ittoqqortoormiiti 

valla asustamata aladest. Tol hetkel oli see küll suurusega 700 000 km2. 272 000 km2 lisandus 

aastal toonase Avannaa maakonna asustamata lääneosast. 1977 aastal lisati rahvuspark 

rahvusvahelisse biosfäärikaitsealade võrgustikku. Aastane temperatuurikõikumine on 

suurusjärgus 55 kraadi Celsiuse skaalal. Mis rahvuspark? 

 

27. Olümpiaajalugu tunneb nelja inimest, kes on avanud kahed olümpiamängud, üks neist on Itaalia 

endine president Giovanni Gronchi, kes avas talimängud Cortina d´Ampezzos 1956 ja 

suvemängud 4 aastat hiljem Roomas. Kes on ülejäänud kolm? 

 

 

28. Endine rohukaupluse õpipoiss, pangaametnik 

ja koerakaupluse omanik pildistatuna 1920. 

aastal, kolm aastat enne oma surma, 

Jaroslavlis. Abielus oli ta ilukrohvija Mayeri 

tütrega. Kes on pildil? 

 

29. Mis ühendab neid inimesi käesoleval aastal? 

Villem Tarvas, Õie Arusoo, Taivo Tenso, Marco 

Vermaas, Madis Reimund, Martin Männik, 

Jaanus Vahtra, Jaagup Roomet, Matis Mäesalu. 

Nimekiri pole täielik olgu esimene vihje, ja 

teine, neid pole näha, aga neid on näha ja 

kuulda, või õigemini veel, seda, mis nad 

teevad, on näha ja kuulda. 

 

 

30. Ood armastusele. Helilooja? 
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31. Pähkel, Picanha, New York, Tri-Tip. Mis neid ühendab? Nimekiri pole täieline. Võimalik 

konsumeerida ka Tartus. 

 

32. Taavi Rõivas pole mitte ainus sokisõbralik nooremapoolne 

peaminister. Nende sokkide kandja on oma riigi 23. peaminister, 

vanuse poolest nooruselt teine omas riigis. See 1971. aasta 25 

detsembril sündinud mees astus ametisse  4. novembril 2015. 

Ühtlasi on ta oma riigis esimene, kes on endise peaministri poeg. 

Ta 2000. aastal lahkunud isa tegi seda tööd aastail 1980-1984. 

Kes? 

 

 

33. Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis töötab Tartu vanim lift, mis 

paigaldati selles hoones tegutsenud ülikooli raamatukokku juba 1928. aastal. Mis firma lift 

sõidab seal praegu? Vihjeks, et neid lifte leiab Tartus mujalgi, näiteks Tartu Kaubamajas ning see 

1874. aastal asutatud Šveitsi firma kuulub maailma suurimate tõsteseadmete tootjate hulka. Abi 

võib olla ka filmiklassika meenutamisest. 

 

34. Jah. See mees on täna Eesti Vabariigi valitsuse liige. Mis on tema nimi ja kuidas kõlab ta 

ametinimi? 

 

 

35. See Jim Seinmani ja Michael Kunze kirjutatud muusikal põhineb Roman Polanski filmil. 

Esietendus 1997. aastal Viinis, Raimundi teatris. Mis pealkirja see kannab? Ning üksiti, kes 

laulavad? Seega on oodatud kolmeosaline vastus.  
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36. Pildil on igihaljaste okaspuude hulka 
kuuluv liik araukaarialiste sugukonnast, oma perekonna ainuliik. 
Varem peeti seda perekonda juba umbes kaks miljonit aastat tagasi 
välja surnuks, kuni 1994. aastal leiti elavad puud Austraalias Uus-
Lõuna-Walesis. Tegemist on  looduses äärmiselt ohustatud liigiga, 
teada on alla saja looduslikult kasvava puu. Puu kasvab 25–40 
meetri kõrguseks. Koor on tumepruun ja muhklik. Puu annab 
palju juurevõsusid ning seetõttu kasvavad tüved tihti kobaras 
koos. Oksad enamasti ei hargne, vaid tipnevad käbiga. Kui oks 
kasvamise lõpetab või käbi küpseks saab, oks sureb, ja tüve 
uinunud pungast hakkab kasvama uus oks. Lapikud okkad on 3–8 
cm pikkused ja 2–5 mm laiused ning kinnituvad 
spiraalselt.  Tallinnas leiab ta botaanikaaia lähistroopika maja 
keskosast ja võibolla ka mõnest paremast aianduspoest. Mis taim, 
puu? 

 

37. Näete 1. mail 1938 linnaõigused saanud linna vaksalit, kirikut, lippu ja vappi. Mis linn? 

  

38. See Jüütimaal asuv Taani (ja ka Skandinaavia) 

vanim linn tähistas 2010. aastal oma 1300. 

juubelit. Sama nime kannab ka Tallinnas 2007. 

aastal asutatud restoran (mille asupaik on 

osutatud kaardil). Restoran on aastaid kümne 

siinmaise parima hulka valitud, alates aastast 

2015 on see White Guide’is, eelmisel aastal 

võitis hõbelusika. Niisiis, nende ühine nimi on? 

 

39. Katkuaegses Firenzes rääkisid seitse daami ja kolm noormeest kümne päeva jooksul kokku sada 

lugu. Patuseid, elurõõmsaid, nutikaid, silmakirjalikkust pilavaid, ühesõnaga, elujaatavaid. Meie 

tunneme käsikirja, mida autor on aastatel 1370-71 ise redigeerinud. Teost ja autorit peetakse 

žanri alusepanijateks. Seega – autor ja teos? 

40. Ansambel ja kes laulab?  
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41. Kes on need tipptasemel erinevaid riike esindavad õde-venda? 

 

42. Aastail 115-125 ehitatud Rooma Panteon ehitati eesmärgipäraselt eristuma kõigist teistest 

sarnastest tollastet ehitistest. Paradoksaalselt on selle tänane kasutus algsele vastupidine, on 

selline, milline olid teised tollased Panteoni sarnased rajatised. Mis on see algne erinevus? 

 

43. Mati Undi 1979.a. ilmunud romaani „Sügisball“ moto ja lõpuread kuuluvad ühele eesti 

poetessile. Moto algab nii: „Teravasti tunnen huulepulga maiku. Selle maigu eest on makstud 

rublat viis. Eks ju, korterites õhtul kümne paiku aknad mustendavad, hirm on siis?" Romaan 

lõpeb nii: „Ikka korterisügavustes hiilgavad meie silmad / vastu pimedat talve, ja aega, ja 

ajalugu“. Kes on see poetess (sünd 1946)? 

 

44. Selle 1943. aastal Torontos sündinud režissööri (kes muide kannab ka hüüdnime Baron of Blood) 

filmograafiasse kuuluvad näiteks The Fly, Dead Ringers, eXistenZ, Crash, Easter Promises, A 

Dangerous Method ja viimasena Maps to the Stars. 2015 ilmus kirjastusel Varrak Tiia Krassi 

tõlkes ta esikromaan „Hävitatud“ (mida Apollo praegu lahkesti 4,99 euro eest müüb). Kellest 

jutt? 

 

45. Eesti üks esimesi maailma jõudnud modelle oli Carmen Kass, keda paljud mäledavad 

J´Adore parfüümireklaamidelt. Kassi vahetas reklaampiltidel aastate eest välja teine eestlanna 

Tiiu Kuik. Millisele firmale eesti tüdrukud nii meeldisid? 

  



46. Seda juustusorti on armastanud nii Boccaccio kui Moliere. Rahvasuus liigub ütlemine, et selle 

valmimisaeg on sama pikk kui filosoofiadoktori kraadi saamine – kaks kuni neli aastat. Eriliseks 

teeb juustu see, et ta valmib piimast, mis lüpstud vahemikus 01.04. kuni 11.11. Esimesed teated 

selle sordi valmimisest pärinevad 11. sajandist. Mis juustusort? 

47. Kelle moeshowl esineb tore ansambel? 

48. Põikame veel korraks Mati Undi juurde, ta on seda väärt. Eks esimesed sammud kirjanduspõllul 

on ikka keerulised. Õnneks oli Undil Tartu 8. keskkoolis legendaarne kirjandusõpetaja Vello 

Saage, kelle eestvõttel ta keska ajal kirjutatud naiivne romaan „Hüvasti, kollane kass“ 

koolialmanahhi väljaandena 1963. aastal ka ilmus. Aga kuidas oli selle almanahhi nimi? 

49. See Leonhard Lapini 

ikooniline teos aastast 1982. 

Kuidas on selle töö pealkiri? 

Abiks võib olla, kui 

mõtisklete, kus võiks olla 

keskmine temperatuur 462 

kraadi C. 

50. Kuulete ühe kultusliku, 

praegugi ühel ERR-i 

telekanalil jooksva 

teleseriaali muusikalist 

teemat. Kui kohe tuttav ette 

ei tule on see ka tuletatav, 

kui mõtlete näiteks 

anektoodikangelastele. 
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51. Seda liblikõielist taime tuntakse Eestis kui iluaias 

kasvatatavat lille, mis levib kohutava kiirusega. Levinud 

on vanades talukohtades ning raudteeservades. Seda 

on palju sorte. Selle seemneid on toiduks tarvitatud 

aastatuhandeid ning lõunapoolsetes maades ka 

praegugi. Ja mitte ainult – selle taime purustatud 

seemneid leiab ka Eestis müügilolevates kaupadest, 

viimati näiteks Prismas müüdavast mitmevilja 

veiselihapirukast. Iluaias kasvava taime seemned on 

siiski üldreeglina mürgised. Mis taimest on jutt? 

52. Olgu alamal ära toodud vaid mõned kujundused 

kindlatüübilistest sõrmustest, mille kandmise tava sai 

alguse 90ndatel Ühendriikidest. Selle sõrmuse kandjad 

deklareerivad avalikult üht sotsiaalkäitumuslikku 

joonist, mida nad järgivad. Mis see on. Piisab ka, kui ütlete, kuidas seda sõrmust nimetatakse. 

Kuulsustest on sellist sõrmust kandnud näiteks Miley Cyrus, Selena Gomez, Britney Spears, 

Jessica Simpson, Demi Lovato… 

 

 

 

 

 

 

53. Ja jätkatagu sõrmustega. Ka siin küsitavad sõrmused on nö defineerivad, aga rahvuse järgi. Ehk 

siis, mis rahvuse esindajaga te kohtute, kui tal on sõrmes selline sõrmus? 

 

54. Tartu, Tallinn, Bakuu, Brisbaine, Melbourne, Sydney, Viin, Accra, Tbilisi, Bagdad, Toronto, 

Mombasa, Nairobi, Riia, Kaunas, Vilnius, Durban, Johannesburg, Kaplinn, Port Elizabeth, Malta, 

Durango, Mexico, Monterrey, Abuja, Lagos, Varssav, Lissabon, Lyon, Pariis, Bukarest, Ar-Rijad, 

Belgrad, Bratislava, Dar es Salaam, Praha, Kampala, Kiiev, Budapest. Seisuga 23.03.18. Mis 

nimekiri see on? Sai alguse Tartust. 

55. Mis riigi hümn on olnud kuuldav Joseph Haydni pala? 
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56. Need mõlemad noored emad on tegutsenud oma 

vanemate õdedega samas vallas ja ses 

tegutsemisvallas on nende vanemad õed neist 

tunduvalt edukamad olnud. Samuti on kõigi nelja 

naise tegutsemisvaldonnad sarnased, aga mitte 

päris samad, kuid rasked, kurnavad ja palju tööd 

nõudvad igaljuhul. Vastake palun piltidel olevad 

nooremad õed koos eesnimedega. Vihjeks, eesti 

tähestikus on 27 tähte.  

 

57. Sellele puisniidule pääseb mööda teed, mis on tehtud aastail 1931-68 kasutuses olnud 

raudteeliini tammile. Sellel on Põhja-Euroopa liigirikkaim taimekooslus. Kui arvestada 

võiksemõõtmeliste (kuni 1 m2) alade soontaimede absoluutset arvu, siis jääb puisniit oma 76 

loendatud liigiga alla vaid Argentiina madala rohuga kuivale mägikarjamaale, kus on loendatud 

kuni 89 liiki. Kokku on leitud sel puisniidul kasvamas 546 liiki soontaimi, siin kasvab ka 2/3 

kodumaistest orhideeliikidest. Mis puisniit? 

 

58. „Pärast sügistöid polegi eestlastel miskit muud teha, kui pimedatel talveõhtutel end kurguauguni 

rasvast sealiha, mooritud hapukapsaid, musta leiba ning muud raskestiseeditavat kraami täis 

vitsutada, pääle üliohtrasti põletatud viina ja kanget koduõlut juua, pärast seda ent ühetoonilist 

laulujoru venitada ja veidramoelist jõnktantsu tammuda.“  

See on tsitaat ühest 1814. avaldatud doktoritööst. Kelle doktoritööst ja mis on töö pealkiri? 

(Rahapaberi tundmine tuleb kasuks). 

59. Selle 1973. aastal alguse saanud võistluse praegune, ses mõttes, et 2017-18 võistlus käib, 

distants on järgmine: Alicante – Lissabon – Cape Town – Melbourne – Hong Kong – Guangzhou – 

Auckland – Itajai – Newport – Cardiff – Göteborg – Haag. Kaks punkti saab nii praeguse, kui ka 

endise nime kirja panemise eest.  

60. Ansambel? Vaid kaks kauamängivat albumit – 1979, 1980 – ilmutanud ansambel kandis algselt 

nime Warsaw, kuid muutis siis nime Karol Cetinsky romaanist „Nukumaja“ leitu järgi. Seal kandis 

sama nime natsisõdureid hullutanud prostituutide ühendus. Bändist ja selle oma käe läbi 

lahkunud frontmanist on ka suurepärane mustvalge mängufilm Control. Peale liidri surma 

jätkasid bändikaaslased uue nime all, ja väga tuntud on seegi vokaalinstrumentaalkollektiiv. 

https://1drv.ms/u/s!Atq768eRb8MOgahWxOseKHnkDManzw 

  

https://1drv.ms/u/s!Atq768eRb8MOgahWxOseKHnkDManzw


Üksikmäng vastused 

1. Tabernaakel 

2. I don’t like Mondays 

3. Peugeot  

4. Michele Mouton 

5. Tartu 

6. Mirnõi atom, Ura Jura v kosmose 

7. Rukis, oder, nisu, hernes.  

8. Kristina Viirpalu 

9. Monte Vaticano  

10. Olav Ehala 

11. Feng Shui, Tuul ja Vesi 

12. Filister 

13. Maurits Cornelis Escher 

14. Janitšarid 

15. Peeter Kaljumäe 

16. Arturas Milaknis 

17. Sinead O’Connor, et katoliku kirikus lahvatanud lasteahistamisskandaalidele tähelepanu juhtida 

18. Heikki Leis 

19. Johannes Voldemar Veski, Eduard Vääri 

20. Kaardimaja teemalugu 

21. 1922 

22. Snapdragon 

23. Põhja-Osseetia Alaania Vabariik 

24. Tartu vanim mälestussammas 

25. Madis Aesma 

26. Gröönimaa rahvuspark 

27. Adolf Hitler (1936, 1936), Hirohito (1964, 1972), Elizabeth II (1976, 2012) 

28. Jaroslav Hašek 

29. 2018 EFTA võitjad 

30. Urmas Sisask 

31. Veiseliha tükid 

32. Justin Pierre James Trudeau, Kanada peaminister 

33. Schindler (Silja Paavle küsimus) 

34. Tarmo Tamm, Maaeluminister 

35. „Vampiiride tants“, Jassi Zahharov, Nele-Liis Vaiksoo 

36. Volleemia (Wollemia nobilis) 

37. Keila 

38. Ribe 

39. Dekameron, Boccaccio 

40. Luxury Filters, Jan Uuspõld 

41. Anastassia Kuzmina ja Anton Šipulin 

42. Kõigi jumalate tempel 

43. Viivi Luik (Silja Paavle küsimus) 



44. David Croneberg 

45. Christian Dior (Silja Paavle küsimus) 

46. Parmesan (Silja Paavle küsimus) 

47. Ricky Owens 

48. Tipa-Tapa 

49. Autoportree Veenusena 

50. 17 kevadist hetke 

51. Lupiin (Silja Paavle küsimus) 

52. Peavad abieelueelset sugulist karskust, Purity ring 

53. Lätlased 

54. Linnad, kus toimib Taxify 

55. Austria-Ungari keisririik 

56. Katrin Šmigun, Grete Šadeiko 

57. Laelatu puisniit 

58. Karl Ernst von Baer, „Eestlaste endeemilistest haigustest“ 

59. Volvo Ocean Race, Whitbreadi regatt 

60. Joy Division 

 

 


