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1) Iga lõpp on millegi uue algus… Pildil nähtava meesterahva surmaga 

saab alguse üks kirjandusklassikasse kuuluv teos. Ja kui juba raamatut 
võis niimoodi alustada, siis küllap sobib see ka meie tänase 
ÖÖmäluka avaküsimuseks – kes on pildil?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Näete pildil kiiruimsete klassi kuuluvat kala, ladinakeelse nimega regalecus glesne, mida on 
nimetatud ka maailma pikimaks selgroogseks kalaks, kes võivat kasvada isegi 15 meetri 
pikkuseks. See rihmja keha ja kiirekujuliste uimedega elukas elab süvavetes ja satub 
veepinnale üliharva – ja siis vaid surnuna või tänu suurtele tormidele. Leviala on lai: teda on 
nähtud kõigis ookeanides ja alles hiljaaegu oli temast põhjust kirjutada ka Eesti meedias. 
Tõenäoliselt on just see majesteetlik kala inspireerinud vanu lugusid suurtest meremadudest. 
Mis on selle kala nimi eesti keeles? 
 
 

3) Pildil on Connor Olev Martin O’Brien, pisut skandaalsegi kuulsusega 
kunagine suusamees, kahekordne olümpialane, kes esindas 1994. 
aasta Lillehammeri olümpial ka Eestit. Lillehammer lõppes talle küll 
fiaskoga (kukkumine!), kuid rahvusvahelise meedia tähelepanu äratas 
ta ometi. Põhjuseks asjaolu, et mees suutis võistlussportlasena 
esindada koguni nelja riiki. Üks neist oli loomulikult Eesti, ent 
millised olid ülejäänud kolm riiki? (2 õiget = 1 punkt) 
 
 

4) Maailma üks tuntumaid karupoegi nimega Puhh sai oma nime teatavasti sõber Christopher 
Robinilt. See nimi olevat üle jäänud ühest teisest elukast, kes oli seda varem kandnud, kuid siis 
ühel päeval lihtsalt ära kadunud. Samanimelisi tegelasi võib leida ka Eesti kirjandus- ja 
ajakirjandusmaastikult. Küsimegi, et keda Christopher Robin siis enne karupoega Puhhiks 
kutsus? Mis elukas? 
 
 

5) Eesti Kirjanike Liidul on mitmeid markantseid liikmeid. Üks neist on Valgetähe teenetemärgi 
kavaler, ”hea tuju kirjanik”, ei-tea-mitmendat-aastat kõige rohkem välja antavate Vene 
kirjanike tippkümnesse kuuluv mees, kes enda sõnul pole kunagi loonud kommertsi. Lugejate 
armastuse on võitnud tema lühiproosa vormis nauditavalt kokku põimitud mikstuur tõelisusest, 
legendidest, väljamõeldistest, irooniast ning huumorist. Ta on ühiskondlikult aktiivne, peab 
lugu aktuaalsusest ja tunnistab, et Tšehhov tüütas teda juba koolipõlves. Pisut eluloolist ka: 
sündinud 1948, debüteeris luuletustega 1966, töötas 1979-1980 ajalehes “Molodjozh Estonii“. 
Raamatulettidelt on lisaks paarile bestsellerile riigikeeles kättesaadavad ka nt „Ühesõiduhobu“ 
ja „Nulltund“. Kellest on jutt? 
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6) Esmapilgul näikse pildil olevat suisa kaks 
Lennartit. Tegelikult see muidugi nii ei ole 
ja nii me küsimegi vasakpoolse mehe nime. 
Kes on koos Lennart Meriga pildil? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Pildil on 2009. aasta Soome parim sportlane. Kes? 
 
 
 

8) Täpselt 11 aastat tagasi, 15. mail 1999, salvestati Tallinna Linnateatris Kalju Orro garderoobis 
esimest saadet ühest uuest raadiosaadete sarjast, mille toimetajaks oli ja on Jaan Tootsen. 
Eelmise nädala salvestused toimusid näiteks Türil – 7. mail luges Andrus Vaarik katkendeid 
Oskar Lutsu Paunvere-sarjast ning 8. mail arutles Helena Tulve keskkondadest ning 
aastaaegadest heliloomingus. Mis saatesari? 

 
 
 

9) 1986. aastal esietendus Eesti Draamateatris omas ajas suurt tähelepanu pälvinud ohudraama 
“Tuul Olümposelt tuhka tõi” (Evald Hermaküla lavastus), mis ilmus aasta hiljem Eesti 
Raamatu väljaandes ka omaette vihikuna. Osatäitmise eest selles dopinguprobleeme spordis 
käsitlenud etenduses pälvis rohkesti tunnustust Maria Klenskaja. Tegemist on ilmselt esimese 
tõsise katsega Eesti (näite)kirjanduses dopinguprobleeme lahata. Küsime teie käest, kes on 
selle näidendi autor? 
 
 
 

10) Mis elukad on pildil? 1 õige = 1 punkt  
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11) Näete kaht peaaegu nimekaimust sportlast-pallivõlurit, kelle võistlussärgi selg või(nu)ks kanda 
ühesugust nime. Mis nimi see on? 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

12) Juuresolev pilt tegi massimeedias debüüdi 1. aprillil 2009. Hetkel 
viimane (aprillikuine) sissekanne selle inimese blogis pajatab 
õpingutest Vilniuse ülikoolis ja elust-olust Kaunases, kuid Eestis 
teatakse teda siiski teiste tegemiste järgi – olgu siis põhjuseks 
kasvõi mullu raamatulettidele jõudnud südikas sissekaemus 
meediatarbija ja -looja olemusse. Kes? 

 
 
13) Selle tuntud eestikeelse raamatusarja esimene raamat ilmus 

1973. aastal ning tänavu ilmunud Phyllis Dorothy Jamesi 
“Tuletorn” peaks olema juba sarja 160. raamat. Lisavihjeks: 
 originaalkujunduse autor on Endel Palmiste. Mis sari? 
 
 

14) Mis muusika-aasta? (+/- 1a = 1p) 
- Parima filmi-Oscari võitis "Helisev muusika" 
- Asutati bändid Scorpions, Doors, Monkees, Rats, Velvet Underground, Grateful Dead 
- Sündisid Björk, Shania Twain, Anti Kammiste, Moby, Dr. Dre; suri Nat King Cole 
- Broadway´le jõudis muusikal „Mees La Mancha´st” ja jäi sinna veel 2327 etenduseks 
- Maria Callas esines viimast korda laval, lauldes Covent Gardenis Puccini ooperis "Tosca" 
- Estonias esietendus Eino Tambergi ooper “Raudne kodu” 
- Grammy´d (eelmise aasta eest):  parim uus artist: The Beatles 
     aasta salvestus: Gilberto & Getz „Girl from Ipanema” 

       aasta laul: „Hello, Dolly!” (Louis Armstrongi esituses) 
 
 

15) Pildil on üks 1949. aastal Võhmas sündinud teenekas 
muuseumitöötaja oma õnnelikus noorpõlves, Eesti Spordimuuseumis 
töötamise päevil. Spordimuuseumi teadurina teenis ta oma 
igapäevast leiba aastail 1975-1982, torgates eeskätt silma muuseumi 
rikkaliku medali- ja märgikogu kompetentse inventeerimisega. 
Hiljem on ta pikalt töötanud Tartu Kunstimuuseumis, kuid peamiselt 
on ta tuntust võitnud luuleradadel, samuti kirjutades artikleid ja 
arvustusi inglise ja ameerika kirjandusest ning maalikunstist. 
Tänaseks on küsitav proovinud ka patrooniametit. Kes? 
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16) Läti korvpallile on tänavu tugevasti värvi andnud Riia Baronsis oma esimest Euroopa hooaega 

tegev “prillidega Juku” ehk Oritseweyinmi Efejuku. Nagu nimigi ütleb, tuleb ka kodumaa 
korvpallikoondisse kuuluv mees meie jaoks eksootilisest riigist. Efejuku kodumaa pole küll 
tuntuim korvpalliriik maailmas, aga siiski täiesti tuntud spordiriik, mis olümpialt kogunud üle 
50 medali (kullata ei jäädud ka Pekingi mängudel). Pindala veidi üle 11000 ruutkilomeetri, 
elanikke napilt alla kolme miljoni. Riigis kehtivad korraga parlamentaarne demokraatia ja 
konstitutsiooniline monarhia (troonil 
on kuninganna). Inimarengu indeksi 
järgi maailmas 100. riik (Eesti on ses 
tabelis 40. kohal) Mis riik see on? 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

17) Mees pildil sündis 1867. aastal Sitsiilias ja temas nähti pere 
väävliäri juhtfiguuri. Saatus tahtis teisiti, ta valis hoopis näite- 
ja proosakirjaniku tee ning tõusis XX sajandi dramaturgia 
oluliseks novaatoriks. Kirjutama sai hakata seetõttu, et äri 
õitses, hiljem aga jätkas sel põhjusel, et kaevandus hävis ja 
elatist pidi teenima mingil muul moel. Impulsi kirjutamiseks 

sai (koos ülikooliharidusega) Bonnis. Tema romaanidest mainime ”Kadunud Mattia Pascal” ja 
”Üks ei ühtki, tuhat tükki”. Asus uurima ka psühholoogiat ning see huvi leidis väärt rakendust 
näidendeid luues. Lavatükke kirjutas kokku üle poolesaja ning kriitikute kõrge tunnustuse 
pälvisid ”Nii see on (kui teile nii näib)”, ”Kuus tegelast autorit otsimas” ja ”Heinrich IV”. 
Loometöö eest pälvis 1934. aastal Nobeli preemia ning suri kaks aastat hiljem Roomas. Kes? 
 
 

18) ................. säng – just nõnda nimetatakse ühel või teisel moel sobimatuid võimalusi. Kirjutage 
punktiirile Poseidoni jõhkardist poja nimi, kes püüdis Eleusise kanti sattunud rändureid ning 
sobitas neid oma sängi. Liiga pikkadel raius julmur jalad lühemaks, liiga lühikesed venitas aga 
sobivasse mõõtu. Terrori eest ei pääsenud keegi, sest eri juhtumite tarbeks olid varutud erineva 
pikkusega sängid. Sadist ise hukkus täpselt samal moel Theseuse käe läbi. Mis oli tema nimi? 
 
 

19) Mis nime kannab Soomes parimale soomekeelsele romaanile antav kirjandusauhind? 
Tegu on Soome tuntuima kirjandusauhinnaga, mille suuruseks on 30 000 eurot. 2008. aastal 
pälvis selle auhinna Sofi Oksanen. 
 
 

20) Kaks Eesti meest, üks perekonnanimi. Kirjanik sündis just selsamal aastal kui spordimees oma 
karjääri säravaima võidu saavutas. Hilisemas elus siirdusid mõlemad paremat elu otsima üle 
vee – kui sportlane jõudis välja Rootsimaale, siis kirjanik jäi pidama Vilsandile. Küllap oli 
kaugemal elujärg parem, sest kirjanik suri pärast paariaastast pensinonipõlve 1990. aastal, 
spordimees aga kõrges eas 1997. Mis oli nende ühine perekonnanimi? 



Eesti Spordimuuseumi ÖÖmälukas. Tartu, 15. mai 2010 / V plokk 
 

 
21) Piltidel näete esimest USA meistrit rattasõidus elukutseliste seas (aastast 1985). See 1958. 

aastal sündinud atleet pälvis juba 1980. aastal USA parima amatöörsportlase auhinna (kuid 
Moskva OM-ks valmistuva rattakoondise ridadesse ei mahtunud!). Tiirles profina mitmel 
aastal Euroopas, osalenud nii Girol kui ka Tour de France’il. 1999. aastal valiti USA 
jalgratturite kuulsuse halli liikmeks. Harrastanud ülimalt edukalt ka muud sporti. Hiljem 
omandas meditsiinihariduse ja on olnud nii praktiseeriv kirurg kui ka spordiarst (nt Sacramento 
Kings, USA olümpiavõistkonnad 
2002, 2006). Kes on see mees? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

22) Näete pildil naisterahvast (1820-1910), keda peetakse 
nüüdisaegse haigepõetuse (õenduse) rajajaks. Tema 
sünnipäev 12. mai on kuulutatud rahvusvaheliseks õdede 
päevaks. Küsitav kerkis kodumaal suisa rahvuskangelaseks 
pärast seda, kui oli reorganiseerinud Krimmi sõjas (1853-
1856) kogu haavatute põetamise ja avanud hiljem Londonis 
uue õdede kooli. Selle tulemusena vähenes tunduvalt surmade 

arv rindel. Tema nime kannavad mitmed fondid, haiglad ja instituudid (Eestiski antakse 
õdedele välja temanimelist stipendiumit), talle on pühendatud mitmeid monumente ja paar 
päeva tagasi taasavati Londonis ka tema muuseum. Mis oli selle mõjuka naisterahva nimi? 
 
 

23) Ei ole kellelegi uudiseks, et Eesti ja Soome hümni muusika autoriks on üks ja seesama isik – 
Fredrik Pacius. Kuid kui maailma hümnidemaastikul ringi piiluda, leiame ühe Nobeli preemia 
laureaadi (1913), luuletaja, filosoofi ja kirjamehe (eluaastad 1861-1941), kes on koguni kahe 
riigi hümni viisi ja sõnade autoriks (erinevad teosed). Tema loomet tunnustab täna hümnidena 
kokku üle 1,3 miljardi inimese. Kes on see “kahe hümni mees”? 

 
 
24)  Näete piltidel kahte meest, kes sündinud Ida-Euroopas, kuid teinud mehetegusid mujal 

Euroopas ja Põhja-Ameerikas. Vasakul pildil olev mees sündis Kasahstanis ja on hokiplatsil 
esindanud nii Kasahstani kui ka Venemaa koondist, tulles 2008. aastal maailmameistriks. 
Parempoolne, Peterburis sündinud ning hiljem 
läände kolinud ja seal ka surnud mees pole küll 
tuntud kui spordimees, ehkki on tunnustust 
võitnud ka maleülesannete koostajana, kuid 
mehetegusid on teinud temagi, seda peamiselt 
paberil (olulisem tehtust on kättesaadav ka eesti 
keeles). Mis on nende ühine perekonnanimi? 

 
 
25) Mis bändi kuulete? 
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26) Sündis 1948. aastal Võrus, lõpetas TRÜ 
suusatreeneri erialal (1971) ning võitis 
Tartu suusamaratoni. Sportlasaastail 
kuulus ta oma sõnul ENSV koondisse nii 
orienteerumises kui ka suusatamises. 
Veebilehel www.keskerakondtartus.eu on 
väitnud enda kohta, et „seda münti, 
millega mind Tallinnasse üle osta, ei ole 
veel  vermitud!” Kes on see spordimees? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27) Selle kevaderohelusse sobiliku spordiala leiutas 1966. aastal sakslane Richard Martin. Olles 

esialgu peamiselt mäesuusatajate treeningumeetod, levis see siiski kiiresti omaette spordina nii 
Euroopas kui mujalgi. Täna korraldatakse nii MM-võistlusi (alates 1979) kui ka MK-sarja 
(kusjuures üks etappidest toimub kesk eksootikat, Iraanis Dizinis). Tugevamad tegijad tulevad 
Tšehhimaalt, Itaaliast, Austriast, Šveitsist, Saksamaalt, Slovakkiast, kuid MM-medaleid on 
läinud ka Jaapanisse. Ala harrastamiseks vajalik varustus on ka juuresoleval pildil. Mis ala? 

 
 
28) .“Euronädala” puhul ka üks euroküsimus. Kreeka 2-eurosel mündil on kujutatud ühte sündmust 

antiikmütoloogiast, mille üheks osaliseks on imeilus Siidoni printsess ja teiseks kõikvõimas 
ning väsimatu pullimees Zeus. Sündmust ennast võib viimaste nädalate ja kuude eurovaevuste 
valguses üsnagi sümboolseks pidada. Mida Zeus siis seal parajasti toimetab? 

 
 

29) Küsitava loodud tegelaskujud on Gena, Potsataja, Onu Fjodor (Teodor), Kõuts Matroškin 
(Madrusson), kirjakandja Petškin (Post) jpt. Oma esimeste kirjanduslike katsetustega sattus ta 
kohe nõukogude tsensuuri hammasrataste vahele, mistõttu otsustas siirduda “ohutumasse” 
sfääri – lastekirjandusse. Tänaseks kirjutanud hulgaliselt lasteraamatuid, aga ka üle 60 
multifilmi stsenaariumi. Lisavihjeks: alates 2006. aasta septembrist on tema nimekaim 
“pinnuks silmas” mitmetele eestlastele. Ja sama nime kandev hoone on meist hetkel vähem kui 
100 meetri kaugusel. Kes? 

 
 

30) Austerlane Joseph Mohr pani 1816. aastal paberile sõnad, millele teine austerlane Franz Xaver 
Gruber 1818. aasta lõpul viisi kirjutas. Sündinud oli hiljem maailmakuulsaks tõusnud heliteos. 
Mis teos? 
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31) Kes on need kaks mees piltidel? 

Reaalses elus ei kohtunud nad 
kunagi, nende kokkupuutepunkte 
tuleks otsida hoopis mujalt. 
Paljude jaoks meist on neid 
ühendav salapärane „miski” 
peidus Eesti kirjandusklassikas... 
Üks õige, 1 punkt. 

 
 
  

 
32) Armas saksa härra Hans Liebherr konstrueeris esimese sedalaadi 

masina TK 8 1949. aastal. Tõsi, katsetusi oli tehtud ka varem, nii 
et siinkohal tuleks toonitada ka sõnu „mobiilne“, „töökindel“ ja 
„äriliselt tasuv“. Tänaseks on see leidnud laialdast sihtotstarbelist 
rakendust kõikjal üle ilma. Suur hulk selliseid asub Dubais ning 
suurim teadaolev mudel K-10000 on toodetud Taani firmas 
Krøll. Vaevalt, et keegi saalisviibijaist on küsitava masinaga 
töötanud, kuid kõik on kindlasti näinud. E-Katedraali õpe selle 
kaadervärgi ohjamiseks maksab ~4500.- + km. Läbida tuleb 
teooria 40 tundi + tööpraktika 80 tundi ja ühte pädevustunnistuse 
omanikku näete ka pildil. Pange kirja - mis masinast on jutt?  

 
 
33) Ta sündis Tallinnas (1946) aga üles sirgus Tapal. Tahtis saada maadlejaks, käis tudengina 

sambotreeningul ja sattus filmi ”Viimne reliikvia” kaskadööriks. Nooruses lõi kaasa ka 
legendaarses paroodiapundis Rajacas. Lõpetas TRÜ bioloogiateaduskonna ning töötas aastaid 
taimeökoloogina Tallinna botaanikaaias. Võib-olla just nendele teadmistele tuginedes põrutas 
omal ajal kõlavalt: „Sitta kah!” Enne seda jõudis kutsumust vahetada ning pälvis uues 
valdkonnas 2001. aastal ASIFA kõrgeima tunnustuse – elutöö preemia. Aasta hiljem tunnistati 
Kristjan Raua nimelise kunstipreemia vääriliseks. Ta on oma praegusel erialal õpetanud 
Soome, Norra, Saksamaa, Šveitsi, Hispaania, Belgia, Hollandi ja Inglismaa koolides. Kõige 
selle kõrval jookseb tihtilugu 40 km nädalas (või pisut rohkem või vähem). Kellest on jutt? 
 
 

34) Toome ära ühe loetelu tuntud rootslastest: Verner von Heidenstam (1916), Erik Axel Karlfeldt 
(1931), Pär Lagerkvist (1951), Eyvind Johnson (1974) ning Harry Martinson (1974). 
Täisnimekirjast jääb siin puudu vaid üks nimi, kes oli nii Rootsis kui (osaliselt) kogu maailmas 
selles vallas esimene. Kes?  

 
 
35) Pealinn aastast 1782. Elanikke (koos äärelinnadega) umbes 12 miljonit. Rahvusvaheliselt 

tuntud linnanime kõrval on kasutusel ka kohalik tseremoniaalne nimi, mis on läinud Guinnessi 
rekordite raamatusse kui maailma pikim linnanimi. Kutsutud Idamaade Veneetsiaks. Linnas 
toimub kaks suurt rahvusvahelist filmifestivali, seal on neljal korral peetud Aasia Mängud 
(1966, 1970, 1978 ja 1998) ning mitmeid muid suuri rahvusvahelisi võistlusi. Ühel nendest 
võitis 2007. aastal hõbemedali ka tennisist Margit Rüütel. Mis linn? 
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36) Näete pilte kahest lugupeetud spetsialistist, kes 

jagavad sama perekonnanime. Esimene neist on 
meditsiiniuniversaal, kelle kõrgharidusel on 
hämaravõitu, kuid ilmselt siiski legaalne päritolu. 
Ta eemaldab vajadusel nii sissekasvanud 
varbaküüne kui mandlid ja on vajadusel valmis ka 
ajulõikuseks. Teine on õppinud Moskva Riiklikus 
Ülikoolis ja omandanud psühholoogiateaduste 
kandidaadi kraadi. Ta on tuntud psühholoog ja 
koolitaja, kelle toetav käsi on mängus olnud nt ka Kulla-Kristina saavutuste juures. Tema  
koolitusteemadeks on juhtimiskompetentside hindamine, kriitiliste olukordade lahendamine 
organisatsioonis, rahulolu-uuringud jmt. Mis on nende populaarsete isikute perekonnanimi? 

 
 

37) Kes? Selle Peterburis sündinud ja Tallinnas surnud mehe eluaastad olid 1915-1991. Ta oli 
kultuuriteemadel kirjutanud sulemees (ka ajakirja “Kultuur ja Elu” peatoimetaja) ja Eesti NSV 
teeneline ajakirjanik, kuid tema eluloos leidub ka hämaraid vihjeid omaaegsele hävituspataljoni 
kuulumisele. Lisaks oli küsitav tippklassist spordimees, kes olnud oma põhialal mitmekordne 
NSV Liidu meister ja kuulunud Euroopa paremikku. Tulnud Eesti meistriks nii kergejõustikus, 
korvpallis kui ka võrkpallis. Tema mälestusteraamat kannab pealkirja „Nood rohtunud rajad”.  

 
 
38) See 2003. aastal loodud hokimeeskond on teinud head tööd Eesti jäähokimeistrivõistlustel, 

tõustes pärast pikka autsaideriperioodi viimastel aastatel kodumaise liiga tippu. Mullu võidetud 
hõbemedalid õnnestus neil tänavu juba üle kullata. Mis klubi on Eesti meeste hokimeister? 

 
 

39) Eeposeid ei avaldata tänapäeval just sageli, ometi sai 2004. aastal sedalaadi loomevormiga 
hakkama üks 40-aastane Eestimaa mees. On öeldud, et praegusest kärsitust ja imagokesksest 
ajastust liiguks ta justkui meeter-poolteist kõrval – küllap on sealt hõlpsam tähtsaid asju 
märgata … Ta ise kõneleb oma esindusteosest nii: “See pole küll mingisugune autoportree, 
minu isikut on seal vähe tunda. Pigem on ta kokku pandud nagu tänapäeva džäss – nagu 
koosseis, kus üks mängija on Põhja-Aafrikast, teine Indiast, kolmas Lõuna-Ameerikast. See on 
ka tulevikku projitseeritud eepos, tegevusaeg on lähem tulevik, näiteks aeg, mil Euroopa 
hakkab vee alla jääma.” Mis eeposest on jutt? Kui te seda ei tea, siis punktikese võite teenida 
ka autori nime eest. 

 
 
 
40) Kahepeale on neil 

kaks OM-kulda ja 
neli OM-pronksi; 
kolm MM-kulda, 
üks MM-hõbe ja 
kaks MM-pronksi; 
kuus EM-kulda, 
kolm EM-hõbedat 
ja üks EM-pronks. Tiitleid ja saavutusi jätkus mõlemale ka klubitasandil. Koondis oli neil 
ühine, klubid erinevad, perenimi aga sama. Küsimegi, mis on nende ühine perekonnanimi? 
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1) Austria ertshertsog Franz Ferdinand (eluaastad 1863 – 1914, “Švejki” algus)  DL 
2) Heeringakuningas          KV 
3) USA, Suurbritannia, Kanada        KV 
4) Luik            DL 
5) Mihhail Veller          RM 
6) Ruudi Toomsalu          RM 
7) Aino Kaisa Saarinen          KV 
8) Ööülikool           DL 
9) Enn Vetemaa           KV 
10) Langust ja mangust          RM 
11) Lass     (Prantsuse jalgpallur Lassana Diarra, hüüdnimega Lass KV 

 ja kunagine Eesti korvpallur Kai Lass) 
12) Liis Lass           RM 
13) Mirabilia           DL 
14) 1965             RM 
15) Hannes Varblane          KV 
16) Jamaica           KV 
17) Luigi Pirandello          RM 
18) Prokoptas ehk Damastes ehk Prokrustes       RM 
19) Finlandia auhind   (üllatus-üllatus!)      DL 
20) Väli (maadleja Voldemar Väli, OV 1928 ning kirjanik Heino Väli)   DL 
21) Eric Heiden    (kiiruisutamise 5 x OV 1980)     KV 
22) Florence Nightingale         KV 
23) Rabindranath Tagore  (India ja Bangladeshi hümnide autor)   DL 
24) Nabokov    (hokimees Jevgeni ja kirjanik Vladimir)   KV 
25) Nightwish           KV 
26) Vladimir Šokman (Tartu abilinnapea, kelle töö haldusalasse jäävad tervishoid, RM 

sotsiaalpoliitika, sotsiaalkindlustus, migratsioon ja tööhõive) 
27) Murusuusatamine  (grass skiing)       KV 
28) Zeus röövib Europet          DL 
29) Eduard Uspenski  (“pind silmas” - Vene suursaadik Nikolai Uspenski ja DL 

  muuseumi lähedal asuvaks ehitiseks Uspenski kirik) 
30) “Püha Öö”           DL 
31) Kolumbus ja Krisostomus (ehk siis Cristoph Kolumbus ja Johannes Chrysostomos, DL 

katoliku pühak, IV – V sajandi Konstantinopoli piiskop) 
32) Tornkraana           RM

  
33) Priit Pärn           RM 
34) Selma Lagerlöf (Rootsi kirjandusnobelistid, Lagerlöf oli esimene rootslane ning DL 

üldse esimene naiskirjanik, kes 1909. aastal Nobeli preemia sai) 
35) Bangkok           KV 
36) Pork     (dr Enos ja dr Mare)      KV 
37) Friedrich Issak          KV 
38) Kohtla-Järve Viru Sputnik         KV 
39) Meeter ja Demeeter  (autor Hasso Krull)      RM 
40) Belov     (Sergei ja Aleksandr)      KV 

 
Küsimusi koostasid: Kalle Voolaid (KV, 17 tk), Daimar Lell (DL, 12 tk) ja Rait Männik (RM, 11 tk) 

 


