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Küsimused: Toomas Lokk, Marko Siil, Ants Põldoja, Kristjan Leppik, Kaido Floren.
1.

Tegemist on Montecristo kõrval kõige tuntuma ja kallima Havanna sigarite margiga, mille kange
tubakas kasvab ainult Suurte Antillide saarestikus. Nende kuulsaim suitsetaja oli Fidel Castro (kui
ta veel suitsetas). Algselt valmistas neid enda ja sõprade tarbeks Eduardo Ribera, kuid Castro
palvel hakkas Ribera neid valmistama vaid Castrole. Selleks seati vanasse paleehoonesse sisse
vabrik, mida mürgitamiskahtluste tõttu hoiti salajas. Enne 1982 aastat, kui sigarid lasti müügile
kauplustesse, olid nende tarbijaiks vaid Kuuba valitsusliikmed ja nende riiklikud külalised.
Vältimaks majandusblokaadi, viidi osa tootmisest üle Dominikaani Vabariiki. 1999 omandas
Hispaania tubakakontsern Altadis sigareid tootnud ettevõttes Corporaciôn Habanas 50% osaluse.
Seda sigarit tõmbasid ka Paul Pierce ja teised Boston Celticsi mängijad 2008 aastal NBA meistritiitli
tähistamisel legendaarse Red Auerbachi mälestuseks. Milline sigari(bränd)?

2.

2009. aasta novembris ilmus kirjastuselt Fookus Meedia saatesarja TopGear saatejuhi Jeremy
Clarksoni kirjutiste kogumik. Tõlkija Kai Väärtnõu on pannud üllitise pealkirjaks ühe Eestis levinud
lendlause ehk „killu“. Seda 2001. aasta veebruaris ühe poliitiku poolt välja öeldud lauset on hiljem
ekspluateerinud teisedki poliitikud, ajakirjanikest ja tavakodanikest rääkimata. Milline (lend)lause
või pealkiri? Kirjutage üks kõik kumb, sest need on peaaegu kattuvad.

3.

See 122 km² suurune vulkaanilise päritoluga ca 4300 (andmed 2008) elanikuga saar on asustatud
alates 1502. aastast, kui selle avastas hispaania päritolu portugali meresõitja Joao da Nova. Kuigi
saarel on 3 hotelli, on nende täituvus kõigest ca 10%, kuna saarel puudub lennuväli. Kogu turism
on seotud ühe saarel asuva hoonega. Mis saar?

4.

Selle ajakirja tellimusel läks Kati Murutar 1998. aasta mais üheks ööks kaasa Pärnus töötanud
lõbutüdrukutega. Mingil hetkel tuli Viikingi hotellist kõne ja telliti tüdrukuid. Tõeline uudispomm
lõhkes, kui Murutar sattus hotellis vastamisi kirikumehe ja rahvaerakondlasega. Nimetatud ajakiri
alustas ilmumist septembris 1993, kaanehind oli tollal 8.90. Tegemist oli ühega Eesti esimestest
ameerika ajakirjandustavade järgi kokku pandud pereajakirjaga. Esimese numbri kaanestaariks oli
Rain Simmul – rüblikust lemmiknäitlejaks. Ajakirja kirjastajaks algperioodil oli Kalle Müller.
Avanumbris olid lood Ants Juskelt, Tõnis Kahult, Peeter Oleskilt jt. Majandusraskuste tõttu lõpetas
ajakiri ilmumise veebruaris 1999, viimaseks peatoimetajaks oli Kiur Aarma. Mis ajakiri ja kes oli
ajakirja esimene peatoimetaja?

5.

Autor (1802-1885)?

Minu saatus

Vana sild

Sadam Flandrias

Mälestus Hispaaniast

6.

Karüatiid (kreeka k karyatides – Karya neitsid) on maani ulatuvas rüüs seisva naise kuju, mis
samba asemel on toeks hoone talastikule või kaunistab seinapinda. Võeti kasutusele klassikalises
kreeka ehituskunstis ning renessansist alates on arhitektuuris populaarseks ehitusmotiiviks. Sama
funktsiooniga mehekujuline sammas, mida kasutati eriti palju baroki ajal, on saanud nime ühe
titaani järgi. Kuidas sellist mehekujulist sammast nimetatakse? Sama nimega klubi sai KHLis sel
hooajal põhiturniiril 5. koha, kuid langes välja play-offi esimeses ringis Jaroslavli Lokomotivi vastu
(seeria 1:3).

7.

Selles linnas elab pisut üle 130 000 elaniku ning on oma riigis suuruselt kuues. Pealinnaga
võrreldes elab seal umbes 13 korda vähem inimesi. Asustati esmakordselt V sajandil enne Kristuse
sündi, kui keldid lõid selles kohas Arrabona nimelise linna. Saksa keeles kutsutakse linna tänini
Raab, mis on tulnud Arrabona tüvest. Pärast keldi asustuse loomist elasid linna ümbruses
peamiselt slaavi ja frangi rahvaste esindajad, praegune rahvus asustas linna alles X sajandil.
Horvaadid nimetavad aga linna hoopis Juraks. Linna tähtsaim ettevõte on autotootja Audi
tütarfirma, mis toodab muu hulgas Audi TT sportautosid, A3 Cabriolet’ ja mootoreid Audidele.
Linna jalgpalliklubi, mis kuulub maa meistriliigasse, koosseisu kuulub kaks eestlast. Mis linn?

8.

Eestis ja teisteski riikides on tekitanud hämmeldust NATO partneri Prantsusmaa otsus müüa
Venemaale mitu Mistral klassi dessantlaeva. Samas on Venemaa juba 2004. aastal alustanud
Kaliningradis BDK-tüüpi (vene k bolšoi dessantnõi korabl) dessantlaeva ehitamist. Uuele laevale
(plaanide kohaselt ka tervele dessantlaevade klassile) pannakse nimi ühe Eestist pärit kõrge
Nõukogude Liidu mereväeohvitseri järgi. See mees (1897-1960) õppis alates 1914 jungadekoolis.
1918-21 võttis osa kodusõjast. 1930-35 Musta mere laevastiku rannakaitseülem, 1935-41 N Liidu
sõjalaevastiku suurtükiväe uurimise instituudi ülem, 1941-42 Balti laevastiku suurtükiväe ülem,
1942-43 samas rannakaitseülem, 1943-45 N Liidu sõjalaevastiku suurtükiväe ülem, 1945-46
N Liidu sõjalaevastiku peastaabi valitsuse ülem, 1946-59 Mereväeakadeemia täienduskursuste
ülem. Alates 1942 aastast viitseadmirali auastmes. Kes on see sõjaväelane?

9.

Hispaania kodusõja pealahing, toimus 24.07.-18.11.1938 Grandesa lähedal. Lahingus praktiliselt
purustati internatsionaalsed brigaadid, millega vabariiklastel kadusid igasugu võidulootused.
Vabariiklased jõudsid küll peaaegu Grandesani, kus nende edasitung peatati mässuliste vägede
poolt, mida juhatas kindral Franco. Anekdoot räägib, kuidas nõunikud püüdsid Francole majanduse
olukorra tõsidust kirjeldada, mispeale kindral öelnud: „Mis raske? Vaat ……… lahing oli raske!“ Mis
lahing?

10. Kuulete muusikapala, millele helilooja on pannud pretensioonitu pealkirja Meloodia fa-mažooris.
Pala on populaarne ning sellest on tehtud kümneid, kui mitte sadu kergemuusikatöötlusi. Autoriks
on mees, kes asutanud ühe õppeasutuse, milles on mitmed tuntud eestlasedki hariduse
omandanud. Kes on kuuldava autor?

11. Cypaetus barbatus on Euraasia sooja kliimaga mägedes ja Kirde-Aafrikas elutsev raipetoiduline
kulliline. Erinevalt teistest raisakotkastest katavad suled ka tema pead ja kaela. Peamiselt tarvitab
toiduks suurte loomade korjuseid. Tähelepanuväärne on see, et edukalt seedib ka küllalt suuri luid.
Tegemist on taibuka linnuga – kui korjus on liiga suur, siis kukutab ta selle kõrgelt vastu kive
puruks. Muneb tavaliselt 2 muna, kuid täiskasvanuks saab tavaliselt 1 poeg. Mati Kaal on ühes
intervjuus öelnud, et lind on üks tema lemmikelukatest amuuri leopardi kõrval. Kes?

12. Seda auhinda annab igal aastal välja Euroopa Parlament. See loodi 1988. aastal ja see on mõeldud
isikutele või rühmadele, kes on ennastsalgavalt kaitsnud inim- ja põhiõigusi. Euroopa Parlament
annab auhinna inimõiguste kaitsmise eest (50 000 €) üle 10. detsembri paiku Strasbourg'i istungil
korraldatava piduliku tseremoonia käigus. Nimetatud kuupäeval allkirjastati 1948. aastal ÜRO
inimõiguste deklaratsioon. Esimese auhinna saajad olid Nelson Mandela ja Anatoli Martšenko
(postuumselt). Mis auhind?
13. Robert Towne kirjutas filmi stsenaariumi spetsiaalselt oma sõbrale Jack Nicholsonile ja võitis filmi
ainukese Oscari aastal, mil võidutses „Ristiisa 2“. See on külmavereline vandenõu- ja detektiivilugu
Raymond Chandleri ja Dashiell Hammetti stiilis. Just lavastaja geniaalsus tegi sellest filmist mitte
pelgalt intelligentse ja keerulise jutustuse, vaid hea ja häiriva nägemuse. Traagiliselt lähedase
kurjusekogemusega režissöör muutis stsenaariumi karmimaks, andes Towne’i kirjutatule kibeda,
kuid unustamatu lõpplahenduse, kui Jake teibaga surnuks torgatakse. Osades Jack Nicholson, Faye
Dunaway, John Huston jt. Film ja selle lavastaja? 1õige = 1 punkt.
14. Piltidel oleva valgest marmorist hoone ehitamist alustati 1386. Lõplikult valmis sai XIX sajandil.
Eelmise aasta detsembris paaril päeval oli pea kõigis meediakanalites esilehel. Mis hoone?

15. Firma on asutatud 1905. aastal. Selle omanikeringi kuuluvad ligi 9500 ühe ja sama tegevusala
esindajat. Neljaliikmelisse juhatusse kuuluvad samuti sama tegevusala esindajad ning nemad
panevad paika peadirektori (tegevjuhi). Eestis alustas tegevust 1992 Tartumaal. Peaaegu 50 aastat
(1921-70) oli firmas tööl ainus soomlasest teadlane, keda on pärjatud Nobeli preemiaga –
akadeemik Artturi Ilmari Virtanen (1895-1973, Nobeli preemia 1945). Mis firma?

16. Küsitav isik on 18-kordne Eesti meister maadluses. 1947 alustas 21-aastane Võrumaalt pärit
noormees maadlustreeninguid, juhendajateks Tallinna Kalevis Boris Sülluste ja Edgar Puusepp. Ta
on võitnud N Liidu vabamaadluse meistrivõistlustelt kaks hõbemedalit, samuti on ta mitmekordne
N Liidu ametiühingute meister. Ta kuulus varumehena võidukasse NSV Liidu Melbourne’i
olümpiakoondisesse. On töötanud õppejõuna TPI-s ja treenerina Eesti spordigümnaasiumis.
1995.a. ilmus tema sulest „Hulkuri valss“ - kaasakiskuv jutustus oma lapsepõlvest, õpinguaastatest
ja raskest teest maadlusspordi tippu («Faatumi» romaanivõistlusel äramärgitud teos). Kirjutanud ja
toimetanud õpiku „Vabamaadlus“. Sõbralikult on tema kohta lausunud maadlushunt Hans Unt:
„Ajakirjanikele oled sa maadleja ja meile maadlejatele kirjanik.” Kes?
17. See puu on tõenäoliselt pärit Indiast. Euroopasse jõudis peale Kristust araablaste poolt tooduna
esimesel aastatuhandel peale Kristust. On igihaljaste lehtedega ja õrnroosakate üsna suurte õitega.
Peamiselt kasvatatakse viljade saamiseks, kuid meil toataimena. Viljad mahlased, vitamiinirikkad.
Viljadest, õitest, lehtedest ja võrsetest saadavat eeterlikku õli kasutatakse toiduainete-,
parfümeeria- ja meditsiinitööstuses. Just selle puu seemned olevat need, mis andsid rahvasuus
vene keeles miilitsa(te)le sõimunime „ment“ (ainsus „ment“, mitmus „mentõ“). Kahjuks ei ole
õnnestunud sellele väitele filoloogidelt kinnitust saada. Mis puu?
18. 2007. aasta juunis-juulis mängis Vanemuine Pädaste mõisas suvelavastusena Paul Barzi tükki
„Võimalik kohtumine“. Lavastaja Raivo Trass, osades Ao Peep, Raivo E. Tamm ja Aivar Tommingas.
Tamm ja Tommingas mängivad kahte kuulsust, kes saavad kokku õhtusöögilauas. Õhtusöök
toimub aupaklikus õhkkonnas, kuid kohati avaldub dialoogis ka tegelaste isekus ja mõningane
väiklus. Kogu tegevus on näitekirjaniku fantaasia vili, need kaks ühel aastal sündinud XVIII sajandi
suurvaimu ei kohtunud tegelikkuses kunagi. Kes on lavastuse kaks kuulsat peategelast?
19. See organisatsioon loodi Rooma statuudiga ning on mõeldud täiendama riigisiseseid kohtuinstantse
olukorras, kus viimased kas ei suuda või ei soovi toimida. Organisatsiooni alluvusse kuuluvad teod,
mis on toime pandud peale 01.07.2002, mil Rooma statuut jõustus. Statuudi tekst kirjutati alla
diplomaatilisel konverentsil, mis toimus 15-17.07.1998. Kuigi statuudi tekst võeti vastu ÜRO
allorganisatsiooni Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni ruumides Roomas, ei ole tegemist ÜRO
organi ega allorganisatsiooniga. Eesti ratifitseeris statuudi viiekümnenda riigina. Organisatsiooni
president on Sang-Hyun Song (Korea Vabariik), asepresidendid aga Fatoumata Dembele Diarra
(Mali) ja Hans-Peter Kaul (Saksamaa).
20. Kes laulab oma kodulinnast ja sinisest esmaspäevast?

21. Anita (1958) – jazzi- ja soulilaulja ning helilooja. 1983 ilmus tema debüütalbum „The Songstress“,
tema tuntuimaks menulauluks on „Just Because“. Pälvinud 8 Grammyt.
James (1930) – jurist ja poliitik. Lõpetas 1952 Princetoni ülikooli, 1957 õigusteaduse doktor.
Poliitilist tegevust alustas Demokraatlikus Parteis, hiljem ühines vabariiklastega. Olnud erinevatel
kõrgetel ametikohtadel USA administratsioonis.
Janet (1933) – ooperi- ja kontserdilaulja. 1956-82 laulis Londoni Covent Garden’is. Enim laulnud
Händeli ooperites. 1976 tõsteti aadliseisusse, 1991-2004 oli Yorki ülikooli kantsler.
Samuel White (1821-1893) – Aafrika-uurija, üks Valge Niiluse lätete leidjaid. Tõestas, et Valge
Niilus voolab välja Alberti järvest, millesse suubub Victoria järvest algav Victoria Niilus.
Uurimistulemuste eest löödi 1866 rüütliks.
Mis on nende isikute ühine perekonnanimi?
22. Saksa luuletaja August Heinrich Hoffmann von Fallersleben kirjutas 1841. aastal luuletuse Das Lied
der Deutschen (Sakslaste laul) ehk Das Deutschlandlied (Saksamaa laul). F.J.Haydni 1797 loodud
viisil on see olnud kasutuses Saksamaa hümnina. Käesoleval ajal on ametlikuks hümniks luuletuse
kolmas salm. Kuulsas esimeses salmis Deutschland, Deutsland über alles…määras von Fallersleben
viiendal ja kuuendal real Saksamaa (või sakslaste) piirid läänest itta ja lõunast põhja järgmiselt:
Von der Maas bis an die ………,
Von der Etsch bis an den Belt.
Maasi jõgi läänes ja Belti väin põhjas on kõigile teada. Etsch (itaalia k Adige) on pikkuselt Itaalia
teine jõgi (410 km), mis algab Lõuna-Tiroolis Austria ja Šveitsi piiri lähedalt ja suubub Veneetsiast
lõunas Aadria merre. Millise geograafilise objektini ulatus(id) aga von Fallerslebeni poolt kirja
panduna Saksamaa (või sakslased) idas?
23. Naishääle (ka kunstliku meeshääle) kategooria, milles puuduvad vaid väga kõrged noodid.
Määramisel on olulisem hääle tooni kvaliteet, mitte ulatus. Rolle, mida kunagi kirjutati
kastraatidele, laulavad tänapäeval tavaliselt nemad. Eristatakse lüürilist ja dramaatilist. Esimese
rollideks on nt Cherubino (Figaro pulm), Dido (Dido ja Aeneas) Donna Elvira (Don Giovanni),
Suzuki (Madame Butterfly). Teise rollideks on nt Amneris (Aida), Krahvinna (Padaemand), Marina
(Boriss Godunov), Ortrud (Lohengrin, Wagner). Mis hääl?
24. Nähes või kuuldes lühendit ERSP tuleb enamasti kõigile meelde 1988 asutatud Eesti Rahvusliku
Sõltumatuse Partei. Võib-olla ka Tiit Madissoni ja tema järgijate samanimeline ühendus. Eesti
ajaloos on sama lühendiga partei eksisteerinud varemgi. See asutati 23.04.1917 Tallinnas.
Asutajaiks ja programmi koostajaiks Jüri Vilms, Rudolf Paabo, Otto Strandmann, Konstantin Konik.
Partei kavatses väärtustada tööd ja töötegijat, ettevõtted ja maa tuli järk-järgult riigistada, maa
anda soovijatele põlisrendile. Ühinedes partei I kongressil 30.09.-02.10.1917 Eesti Vabariiklaste
Liidu Peterburi rahvusliku organisatsiooniga, tekkis Eesti Tööerakond. Mida tähendasid partei nimes
tähed RS?
25. Küsitav rahaühik võeti kasutusele 1995. aastal. Selle nimi tähendab kohalikus keeles „varandust“
või „aaret“. Üks küsitav on võrdne 100 tetriga. Käesoleval ajal on käibel mündid väärtusega 1 ja 2
ning kupüürid väärtusega 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 ja 200 küsitavat. Eesti Panga ametlik kurss
09.04.2010 seisuga: 1 küsitav = 6,66319 Eesti krooni. Mis rahaühik?

26. Kannatuslill (Passiflora) on heitlehiste või igihaljaste puitliaanide, madalate lehtpuude ja
rohttaimede perekond samanimelisest sugukonnast, mida leidub looduses kokku umbes 500
erinevat liiki. Peamiselt on levinud troopilises ja lähistroopilises Ameerikas. Nime on taimeperekond
saanud Ameerikasse sattunud Hispaania maadeuurijate ja jesuiidi preestrite kaudu, kes nägid
nende taimede õites Kristuse kannatuse sümbolit. Õie osi seletati järgmiselt: kümme õielehte –
ristilöömise juures viibinud kümme apostlit, viis tolmukapead – haavad, kolm emakat – naelad,
lisakroon – okaskroon, kolm kõrglehte õie alusel – Püha Kolmainsus, köitraod – köied ja piitsad
Kristuse piinajate käes. Toataimena kasvatatakse ainult sinist kannatuslille (P.caerulea). Purpurkannatuslille (P.edulis) tumelilla või ka kollase 3-6 mm paksuse koorega viljades (botaaniliselt
marjades) on kollane hapukas aromaatne sisu, mida süüakse otse või tehakse mahlaks. Vilju
nimetatakse erinevalt: passion fruit, maracuja/maracuya, liliko’i. Meil tuntakse seda vilja ka
passiooni nime all. Milline on eesti keeles vilja teine levinum (keeleinimeste arvates ka õige)
nimetus, mis viitab sarnasusele ühe teise viljaga?

27. Eelmisel aastal avati ühes TÜ õppehoones bareljeef matemaatikule (1924-2006), kelle koostatud
õpikutest (kaasautorina) on meie seast paljud õppinud. Ta õppis 1947-52 TRÜ matemaatikaloodusteaduskonnas, 1959 pedagoogikakandidaat. 1994 TPÜ audoktor. Alates 1952 TRÜ õppejõud.
1993 emeriitprofessor. Korraldas aastast 1954 keskkooliõpilaste täppisteaduste olümpiaade ja
1974 matemaatikaõpetajate päevi. Asutas 1961 Tartu I KK-s (praegune HTG) Eesti esimese
matemaatika eriklassi. Oli ligi 40 aastat Tartu Akadeemilise Meeskoori solist, andnud ka
soolokontserte. Kes?
28. Ta sündis 22.07.1974 Dülmenis Münsteri lähedal. Esimene roll 1995. Läbimurre saabus 1998
rolliga, mis kirjutati just talle. Seikles koos Matt Damoniga mööda Euroopat, kui viimane Bourne’ina
identiteeti otsis. Kes?

29. Sooline võrdõiguslikkus on viimase aja kuum teema. Naised on hakanud töötama paljudes
ametites, mida varem peeti ainult meeste pärusmaaks. Tõelise läbimurde tegi eelmise aasta suvel
tollal 23-aastane 2 lapse ema itaallanna Giorgia Boscolo. Peale eksamite sooritamist sai temast
26.06.2009 ligi 900 aasta jooksul maailma esimene ametlikult tunnustatud nais………………… Milline
amet või elukutse kirjutada punktiirile?
30. Erki Noole mitmevõistlejakarjäär kestis umbes 15 aastat. Üksikaladel on enamik tema isiklikke
rekordeid pärit tippaastatest 1996-2001, kui ta kaheksal alal sai kirja elu parima tulemuse. Kuid
üks Noole isiklik rekord pärineb koguni 1991 aastast, kui ta polnud veel 8000-punkti-mees ja üks
2003 aastast ehk karjääri loojangult. Mis aladel püstitas Nool isiklikud rekordid vastavalt 1991 ja
2003? Vastata õiges järjekorras! 1 õige = 1 punkt.

31. Soomlaste Talvesõda, nagu iga sõda, tõi esile oma kangelased. Teistest Talvesõja kangelastest
eristus oma isiku poolest Rudolf Prüss. Ta võitles rindel suusapatrulli ülemana ning langes
14.02.1940, so napp kuu enne sõja lõppu. Muuseas kangelase isa oli läbinud vabatahtlikuna
sõjaväeteenistuse Helsinkis autokompaniis teenides, sõidutas kindraleid ning oli olnud isegi marssal
Mannerheimi sohvriks. Temagi erines teenistuskaaslastest. Mille poolest oli kangelasena langenud
(sankarivainaja) Rudolf Prüss eriline?
32. Sel pühaku järgi nime saanud päeval aastal 1755 kirjutas keisrinna Jelizaveta Petrovna alla Moskva
Ülikooli asutamise ukaasile. Edaspidi tähistati päeva hommikuse jumalateenistusega ning neile
järgnevate suurte lõbustuste ja pummeldamistega. Anton Tšehhov on kirjutanud, et sel päeval
joodi kõik ära, välja arvatud Moskva jõgi, ja see jäi tühjaks joomata ainult seetõttu, et oli jääs.
1917-1995 oli tähistamine varjusurmas. Mis päev?
33. Vana-Egiptuse jumal, kelle esiletõus algas Teebas, kus teda austati kui loomis- ja viljakusjumalust.
Temast sai jumal, kes kandis hoolt kõige suursugusemate vaaraode eest. Uue riigi ajal oli
peajumal. Teda kujutati tihti peakattega, millele oli kinnitatud kaks sulge. Usuti, et ilmutab ennast
erinevate loomade kujul. Hiljem samastatud ka Zeusi ja Jupiteriga. Kes?
34. See 32-aastane mees on sündinud Võrumaal Antsla külje all Kobelas. Peale põhikooli läks Räpina
aianduskooli, kust poole aasta pärast välja visati. 2001 lõpetas Viljandi Kultuuriakadeemia (tollal
Kultuurikolledž) näitlejana. Alates 01.01.2009 on Võru Linnateatri kunstiline juht. Enne seda juhtis
samas tegutsenud Teatriateljeed. Sama miis oll 2008 edimidse võrokiilse laulupido „Uma pido“
lavastajas. Tartu Hansahoovin lavast minevä aasta jandi „Kolhoos“. Mängufilmis „Malev“ mängis
saarlaste pealikku Vesset ja vend Joschkat. Kindlasti on mitmed teist teda näinud lühifilmis „Kallis
sõber, sind austan“, kus ta koos Orelipoisiga mängib. Samuti on nii teles kui netis nähtud filmist
pärit klippi, kus küsitav koos Orelipoisiga laulavad „See alles jääb“. Sama perekonnanimega mees
patsutab palli G4S Korvpalli Meistriliiga satsis Valga/CKE Inkasso. Kes on see laiale ringile
tundmatu lavastaja ja näitleja?
35. Mis aasta?
Helmi Puur tantsib Eesti balleti ajaloos pöördeliseks saanud Odette-Ottilie kaksikrolli "Luikede
järves";
Vasaloppeti suusamaratoni võidab esimest korda välismaalane - soomlane Pekka Kuvaja;
N Liidu Kaubandusministeeriumi korraldusega lõpetatakse viina müümine kohapeal tarvitamiseks;
Hakkab ilmuma ajakiri "Sports Illustrated";
Abielluvad Marilyn Monroe ja Joe DiMaggio;
Sünnivad Riigikogu liige Raivo Järvi; kurikuulus Jevgeni Kogan, filmilavastaja Michael Moore, USA
poliitik Condoleezza Rice.

36. Öeldakse, et Issanda loomaaed (või siis loomariik) on suur. Piltidel on kaks toredat isendit
Aafrikast, kes mõni aasta tagasi olid tõsised ja leppimatud rivaalid. Parempoolne on vasakpoolsest
veidi rohkem kui 28 aastat noorem. Parempoolse eest saab 2 punkti. Kes ta on? Kui tema nimi ei
tule meelde, siis lohutuseks saab 1 punkti vasakpoolse eest.

37. Vaatamata sellele, et nende riigi autotööstusest ei räägita just pehmelt öeldes kõige paremini, on
selle maa konstruktorid valmis teinud piltidel olevad kaks maanteemürsku: ……… B1 ja ……… B2.
Praegu on neid olemas vaid vähesed eksemplarid, mida autonäitustel esitletakse. Räägitud on isegi
võimalikust seeriatootmisest. Konstruktorid on ristinud oma „lapsukesed“ (margi)nimega, mis
endas päritolumaa nime sisaldab. Mis on nende „püsside“ nimi? Õige riik = 1 punkt.

38. Kes on see tõsise pilguga (vana)härra (16.03.1911 Günzburg Saksamaal - 07.02.1979 Enseada da
Bertioga Brasiilias)? Teisel pildil oluliselt nooremana töötamas õpitud erialal.

39. Eesti territooriumi tervenisti läbib ida-lääne suunas vaid 590 paralleel. Huvitaval kombel asuvad
sellel joonel kaks maakonnakeskust. Millised?
40. Ansambel?

41. Kuidas nimetatakse hirvlaste (Cervidae) saba ümbruses paiknevat heledatest karvadest laiku, mis
hädaohu või erutuse korral muutub suuremaks, selgepiirilisemaks ja värvuselt intensiivsemaks?
Loomad kasutavad seda hoiatussignaalina, mis kandub kiirelt ühelt liigikaaslaselt teisele.
42. See äri-, meelelahutus- ja spordimaailmaga seotud mees, sai sel nädalal 60-aastaseks. Nooruses
visati ta kaks korda koolist välja ning keskhariduse sai ta lõpuks erakoolis, kuid talle anti
madalama taseme lõputunnistus. Töötas algul suusainstruktori ja restorani administraatorina,
seejärel asutas ise restorani Tribula (mehe hüüdnimi!), mis aga peagi pankrotti läks. Alustas
iseseisvat äri pärast seda, kui tema boss Attilio Dutto tapeti 1979. aastal pommiplahvatuses. Ta on
saanud pettuse eest 4,5-aastase vanglakaristuse, kuid põgenes selle vältimiseks Neitsisaaretele ja
lõpuks ei istunud vanglas päevagi. Tema kireva elu viimane suuremat meediakajastust leidnud
sündmus on seotud skandaaliga spordi vallas. Kes?
43. Firma on rajatud Wilhelm Masti poolt 1878. aastal Wolfenbüttelis. Sai üle Saksamaa tuntuks
1960ndatel aastatel, eelkõige tänu jalgpallivõistlustel kasutatud reklaamidele, sh 1970 MM-l
Mehhikos. 1973 oli see firma esimene, mis reklaamis ennast ühe Saksa jalgpallimeeskonna
(Eintracht Braunschweig) särkidel. Ehkki mujal oli see juba tavaline, üritati Saksamaal veel sporti
ja äri lahus hoida. Alguses ilmus mängijate särkidele ainult firma logo, kuid kiri puudus. Selle eest
pidi firma tollane juht Günter Mast maksma klubile 100 000 marka. Mis firma?
44. Autor ja teos?
„……… oli alati olnud hasartmängija. Talle meeldis kaartide kuiv kahin ja rohelisi laudu ääristavate
sõnatute arvude lakkamatu ükskõikne dramaatilisus. Talle meeldisid kaardisaalide ja kasiinode
soliidne, läbimõeldud mugavus, toolide pehme polstriga käetoed, šampanjapokaal või viskiklaas
küünarnuki juures, kogenud teenrite vaikne rahulik tähelepanu. Teda lõbustas ruletikuuli ja
mängukaartide erapooletus – ja nende igavene kaksipidisus. Talle meeldis olla ühtaegu näitleja ja
vaataja draamades ja otsustustes, kuni saabus tema enda kord öelda oluline „jah“ või „ei“,
enamasti võrdsete šansside puhul.
Aga üle kõige meeldis talle tõsiasi, et kõik oli ainult enda süü. Kiita ja süüdistada sai ainult ennast.
Õnn oli teener, mitte isand. Õnnele tuli reageerida õlakehitusega või see täielikult ära kasutada.
Ent tuli mõista ning ära tunda, millega on tegemist, mitte ajada seda segi võimaluste eksliku
hindamisega, sest halva mängu halvaks õnneks pidamine on hasartmängus surmapatt. Ning õnne
kõikides selle ilmingutes tuli armastada ja mitte karta. ……… nägi õnne kui naist, keda tuleb
tasakesi hellitada või brutaalselt nuhelda, aga mitte kunagi kupeldada või jälitada. Kuid ta oli
küllalt aus, et tunnistada: veel kunagi polnud ta kaartide ega naiste tõttu kannatanud. Ühel päeval,
tunnistas ta tõsiasja, surub armastus või õnn ta põlvili. Ja kui nõnda juhtub, siis teadis ta, et
temalegi surutakse põletusrauaga see surmatoov küsimärk, mida ta oli nii sageli teiste juures ära
tundnud – lubadus maksta, enne kui oled kaotanud: ekslikkuse omaksvõtt.“
45. Eeposes Kalevipoeg otsib nimitegelane koos kaaslastega maailma otsa, mis jääb leidmata. Veel XIX
sajandi teisel poolel uskusid paljud Eesti talupojad tõsimeeli, et maailmal on kusagil ots ehk
maailma lõpp. Sellest ajast pärit pärimustes on arvatud, et maailma otsa ligidale jõudsid mehed,
kes kroonut teenides isakese tsaari tahtel käisid Ungru sõjas. Millist ajaloosündmust on nimetatud
Ungru sõjaks, kus mehed käisid?

46. Keda kuulete?
47. Ta on esimene mittemärtrist pühak. Sündis umbes 316 aastal Pannoonias. Teenis noorena mõned
aastat roomlaste sõjaväes. Siis toimunud ka see, mis ta hiljem kuulsaks tegi. Amiens’i linna müüri
juures kohanud ta poolpaljast kerjust, kellele andnud katteks poole oma mantlist. Järgmisel ööl
ilmutanud talle ennast Kristus koos annetatud mantlipoolega – tema oligi kerjus, keda küsitav oli
kohanud. Peale seda laskis ennast ristida ja läks mõne aja pärast tagasi Pannooniasse. Aastal 360
kutsuti ta Poitiersi, mille lähedal Liguges asutas Prantsusmaa esimese kloostri. 371 sai Toursi
piiskopiks. Suri 08.11.397. Peale surma ehitati tema haua kohale kabel, mis sai palverännakute
sihtkohaks. Eestis on tema nimele pühitsetud Kambja, Käina, Martna, Rannu, Türi ja Valjala
kirikud. Kes on see pühak?
48. Eesti mütoloogias kutsuti nii kodukäijat Saaremaal, Hiiumaal ja Muhus. Tema kujutelma on liitunud
metshaldja omadusi. Esineb tavaliselt (valges riides) inimesena, ka loomana, vormitu olendina,
vahel harva ka ainult häälena. Suhtus elavaisse pahatahtlikult, ilmus öösiti (eriti neljapäeva ja
laupäeva öösel) ning kadus esimese kukelauluga. Tema vaenlased olid hundid. Kes?
49. See 61-aastane staar sündis Cambridge’s Inglismaal. Tema isa oli MI5 ohvitser, kes osales
Bletchley Parkis sakslaste Enigma koodi murdmises ning võttis mais 1941 vahi alla Rudolf Hessi.
1954 aastal peale erru minekut kolis perega Austraaliasse, kus töötas õppejõuna. Tema ema oli
1954 aastal Nobeli füüsikapreemia saanud Saksa füüsiku Max Borni vanim tütar. Ta ise on tuntud
eelkõige lauljana, kuid 1970ndail tehtud filmiroll ajas tollal maailma „pöördesse“. Kes?
50. Eesti Vabariigi põhiseaduse X peatükk on pühendatud riigikaitsele. Kes on põhiseaduse § 127
kohaselt Eesti riigikaitse kõrgeimaks juhiks? Vastata täpselt!

51. Kes kätleb Toomas Hendrik Ilvesega?

52. Vanakreeka karjuste, karja ja jahimeeste jumal Paan, keda kujutati karvasena ning kitse pea ja
sarvedega, oli armunud väga ilusasse ja vooruslikku nümfi. Oma välimusega Paan kohutas nümfi,
kes tema eest paaniliselt ära jooksis. Põgenedes jõudis nümf jõe äärde ning viskus vette. Paan
haaras ta järele, kuid pihku jäi vaid kimp pilliroogu, mis tekitas tuule käes vilisevat heli. Paan lõikas
roo erineva pikkusega pulkadeks, pani üksteise kõrvale, ühendas need vahaga ja puhus. Kõlama
hakkas mahe viis. Nii olevat legendi järgi sündinud muusikariist, mida tuntakse paaniflöödi või
paanivile või vanakreeka karjaseflöödi nime all. Vette viskunud nümfi järgi sai pill veel ühe nime.
1913 kirjutas Claude Debussy samanimelise tuntud pala flöödile. Vastuseks kirjutage kas nümfi
nimi või paaniflöödi paralleelnimetus! 2 punkti annavad mõlemad.
53. Kes on kunstnik? Sündinud 1964.

Salome –puhkav tantsijanna

Eesti raha: St Anton

54. Valdkonnast make-up’i ja photoshopi imeteod. Kes?

55. CONMEBOLil on kümme liiget. Peaaegu kõik neist, täpsemalt üheksa, on pääsenud MM
finaalturniirile. Täismängu rikub ära üks liikmetest. Milline liikmeist on CONMEBOLi „must lammas”?

56. „Siuru“ esimene reklaamirohke kirjandusõhtu toimus Estonia teatris 25.09.1917. Avaõhtu kavas oli
nii luulet kui proosat, kurbmängu, tantsu ja loteriid. Õhtule tehti eelnevalt ajakirjanduses tublisti
reklaami, eriti kõmuliseks ja publikut peibutavaks kujunes kirjandusõhtu loterii ning selle vallatud
auhinnad: kaks tundi Gailiti või Visnapuuga, Marie Underi ja Henrik Visnapuu albumid näopildi ja
allkirjaga, Marta Lepa pats, näitlejanna Erna Vilmeri ……… (mis asendati hiljem beseekoogiga),
pudel konjakit, siga ja oinas – viimased küll šokolaadist. Mida kirjutada punktiirile ehk mis oli
auhinnaks?
57. Ta jättis ülikooli pooleli, et võtta üle isale kuulunud San Francisco ajaleht Examiner. Teinud ajalehe
väga edukaks, ostis ta endale ajalehe New York World. Läbimüüki suurendati inimestele meeldinud
kõmuliste ja üledramatiseeritud lugudega. Äri oli edukas ja 1927 omas ta juba 25 ajalehte-ajakirja.
1941. aastal vändatud filmis „Kodanik Kane“ mängis Orson Welles peategelasest ajalehemagnaati,
kelles paljud tundsid ära küsitava. Kes?
58. Selja pealt rohekas- kuni tumehall, kõhu alt peaaegu valge, külgede ülaosas kollakate triipudega
röövkala (ladina k Lucioperca lucioperca). Tavaliselt kuni 50 cm pikk, kaal kuni 5 kg. Eestis elutseb
ta Peipsis ja Võrtsjärves ning osades Lõuna- ja Kagu-Eesti järvedes. Eelistab hapnikurikka seisva
või väheliikuva veega, sooja ja toitainerikast elupaika. Koeb mai lõpus – juunis. Kudemiseelne
pulmamäng on väga aktiivne. Peale kudemist emane lahkub. Isase osaks jääb aga lõimetishoole:
ta valvab arenevat marja kuni vastsete koorumiseni, õhutab pesalohus olevat marja rinnauimede
liigutamise abil, kõrvaldab prahti ja muda ning ajab minema marjavargaid. Kogu valvepidamise
ajal ei söö ta midagi. Omapead jäetud mari on määratud hukkumisele - see kas süüakse ära või
läheb hallitama või kattub mudaga. Vastsed kooruvad 7…10 päeva pärast ning toituvad esimesel
elusuvel peamiselt planktonist, sama aasta sügiseks lähevad aga juba üle röövtoidule. Kes?
59. Shawn Ryani poolt loodud ning valmistatud TV-seriaal, mis on võitnud 2 Kuldgloobust, 1 Emmy ja
9 vähem tähtsamat auhinda. Sarjas on osalenud ühe hooaja külalisrollides Glenn Close ja Forest
Whitaker. Peaosades Michael Chiklis, Walton Goggins, Kenny Johnson jt. Sarja tunnuslauseteks on
erineval ajal olnud – „Keegi ei puhka rahus“, „Tee õiguseni on kõver“, „Südametunnistus on surm
või tapja“ jne. Mis on seriaali pealkiri?
60. 2008. aasta Jazzkaarel pärjati ta Noore Jazzitalendi auhinnaga. Õppinud jazz’i Eesti Muusika
Teatriakadeemias ja Stockholmi Kuninglikus Muusikaakadeemias. Kes laulab?

61. Rumeenia on viimasel ajal asunud riiki ja selle vaatamisväärsusi aktiivselt reklaamima erinevatel
telekanalitel. Nt Eurospordis edastatavate võistluste teleülekannete vahel olevates klippides on riigi
kohta positiivset rääkimas 3 endist tippsportlast (sündinud 1946, 1961, 1965). Kes?
62. Herpes tonsurans on koduloomade (eriti veiste ja hobuste) krooniliselt kulgev nahahaigus, mille
tekitajaks on Trichopython’i ja Microsporum’i perekonna seened. Esineb ka inimesel. Loomadel
avaldub karvade paigutise väljalangemisega, selgelt piiristunud ümmarguste karvavabade laikude
tekkimisega ning villide ja kettude (korpade) moodustumisega. Esmakordselt kirjeldati XIX sajandi
alguses hobusel. Haiguse peiteaeg on 8-30 päeva. Paranemine võib olla iseeneslik. Tavaliselt
ravitakse salvide, vesilahustega pritsimise teel ja vaktsiinidega. Mis haigus?
63. Walesis asuva Lleyni poolsaare tipu lähedal paiknev saar oli keskajal tuntud 20 000 pühaku
saarena, sest sinna arvati olevat maetud suur hulk pühamehi. Palverändurite tee kulgeb mööda
poolsaare põhjarannikut ühe kiriku juurest teise juurde ning peaaegu igas kirikus asub mingi
reliikvia. Nüüd on see paik peaaegu tundmatu, ent keskajal oli ta tuntud üle kogu maa. Kaks
palverännakut sellele saarele võrdus ühe palverännakuga Canterburysse. Saarele matmine
tähendas pühakuks saamist. Mis saar?
64. Küsitav filmifestival on toimunud juba 22 korda. Viimati 17-27.09.2009. Oma nime sai festival
1973 aastal valminud filmi järgi, mille stsenaristiks ja lavastajaks on Lina Wertmüller. Film oli üks
esimesi, mis tõi autorile tuntuse ka väljaspool Euroopat. Filmi tegevus toimub 30ndate fašistlikus
Itaalias, mil Rooma bordelli uksele koputab tagasihoidlik talupoeg Tonino, kelle missiooniks on
tappa Mussolini. Anarhistide hulka kuuluv tipp-prostituut Salome lävib Il Duce ihukaitsjate bossi
Spatolettiga ning kogub sel moel atentaadi ettevalmistamiseks vajalikku informatsiooni. Tema
endine kallim, samuti anarhist, on juba fašistide poolt surnuks pekstud ning naise soov on Tonino
käe läbi ka oma kättemaksuiha rahuldada. Paraku töötab „tolerantsuse majas” ka punapõskne, ent
tihti pisarsilmne lõbutüdruk Tripolino, kellesse armumine saab mehe missioonile saatuslikuks.
Mitmed festivali kavas olnud filmid on selle toimumise ajal jõudnud ka Eesti, eelkõige Tallinna,
vaatajani. Mis filmifestival või filmi pealkiri?
65. „Seda“ on kahte liiki: spontaanne ja indutseeritud. Tavalises keelekasutuses mõistetakse „selle“ all
eelkõige indutseeritut. Vanimad teated pärinevad Vana-Hiinast. Esmakordselt lubati „seda“
Nõukogude Venemaal 1919. või 1920. aastast alates. Täpseks daatumiks on 28.01.1935, mil
esimese demokraatliku riigina legaliseeris „selle“ Island, järgmisena 1938 Rootsi. Tuntakse ka
mõistet kriminaalne „see“. Mis on „see“?

66. Neid on kutsutud hüüdnimedega Yellow Mama, Old Sparky, Old Smokey ja Gruesome Gertie.
Mõned neist leiavad veel praegugi väga harva kasutamist. Mõned on aga aastaid „pensionil“.
Näiteks Gruesome Gertie on „pensionil“ alates juulist 1991 ning leidnud endale koha Angola’s
muuseumis. Millest jutt?
67. 27.06.1976 kaaperdasid palestiina ja saksa päritolu terroristid Tel Avivist Pariisi teel olnud Air
France reisilennuki Airbus A300, mis peale vahemaandumist ja tankimist Liibüas maandati Ugandas
Entebbe lennuväljal. Kaaperdajad vabastasid osa pardalolijatest, pantvangideks jäetud juute hoiti
lennujaama vanas terminalis. Ööl vastu 4. juulit korraldas Iisraeli armee eriüksus pantvangide
vabastamiseks eduka operatsiooni koodnimega Piksenool (Thunderbolt). Operatsiooni hakati hiljem
nimetama operatsiooniks Yonatan (ka Jehonatan), kuna sellist eesnime kandis ründajatest ainsana
surma saanud eriüksuse juht, Iisraeli armee kolonelleitnant. Yonatani perekonnanimi on tuntud,
sest tema kolm aastat noorem vend on juudiriigis hinnatud poliitik. Mis on Yonatani ja tema venna
perekonnanimi?
68. 1960ndate II poolest USAst alguse saanud ning sealt üle maailma levinud kultuurivool, mis seisnes
muusika, kunsti vms loomises psühhotroopsete ainete mõju all. Ehkki sellise loomingu suhtes
ühtsed stiilitunnused puuduvad, võib täheldada teatavat hipilikkust, muusikas „äraolevaid“ või
raskesti mõistetavaid, krüptilisi tekste ja 1960 aastate muusikast mõjutatud helipilti ning kunstis
värvikirevust. Mis kultuurivool?
69. Selle Eestist peaaegu kaks korda väiksema riigi rahvaarv on 322 100 (2008). Pealinnas, mis on
rahvaarvult riigi kolmas, elab ~19 000 elanikku. Kõrgeim mäetipp Doyle's Delight (1124 m).
Rannajoone pikkus 386 km. Maismaapiir on kahe riigiga. Katoliiklasi 50%, protestante 27%. Riigi
nimi tuleneb maa suurima jõe ja selle suudmes asuva suurima linna nimest. Kuulub Briti Rahvaste
Ühendusse. Mis riik?
70. Sündis 10.03.1653 Shropshire’is Inglismaal. Aastal 1678 astus ta Kuningliku Laevastiku
teenistusse, kus teenis kolm aastat. 1681-88 sõitis merd kaubalaevadel. Peale seda läks tagasi
Kuninglikku Laevastikku ja tegi suurepärast karjääri. Aastaks 1695 oli tõusnud viitseadmiraliks.
Selle aja jooksul sõdis prantslastega ja piraatidega. 1701 alanud Hispaania pärilussõja käigus juhtis
Lääne-India saarestikus 19-24.08.1702 toimunud suures merelahingus Inglise laevastikku admiral
Jean du Casse Prantsuse laevastiku vastu. Sai lahingu käigus raskelt haavata, kaotades ühe jala.
Suri 04.11.1702 Port Royalis Jamaical. Maeti sealsamas Kingstonis St Andrew kirikusse. Vapra
Inglise mereväelase kangelaslik teenistuskäik paneb meid ehk õlgu kehitama. Kuid meie jaoks on
kindlasti huvitav teadmine, et vapra mehe nimi väärikal moel ühes aastal 1883 ilmunud kuulsas
seiklusromaanis, mida paljud teistki kindlasti lugenud, äramärkimist on leidnud. Kes?

71. Piltidel olev naismaletaja on sündinud 1983. Võitnud kolmel korral EM-l hõbemedali, sh tänavu
Rijekas. 2007 naiste maailmameister kiirmales. Võitnud 2000 ja 2005 ka oma riigi meeste
meistrivõistlused. Võistelnud korduvalt ka Tallinnas. Kõrval on tema eksabikaasa (samuti tuntud
mõttesportlane), kellega tal on kaks last. Kes on see tark naine?

72. Mis linnas asub see monument?

73. Millise ameti pidajad on teiste hulgas nt Andres Alaver, Maire Arm Andres Hermet, Arno Mägi,
Toomas Saarma jpt? Sama ametit on pidanud ka peaminister Andrus Ansip.
74. See 159 km pikkune jõgi algab Haanja kõrgustikult Kirikumäe järvest. Eesti piires 26 km. Jõel on
Eesti-Läti-Venemaa piiri kokkupuutepunkt. Suubub Lätis Daugava jõgikonda kuuluvasse
Aiviekstesse. Huvitav on asjaolu, et jõe lähte kaugus merest on Eesti suurim – 403 km. Mis jõgi?
75. Neli aastat tagasi tekitas New Yorgis paraja pahameele skulptor Daniel Edwardsi töö „Monument
elu poolt: Sean Prestoni sünd“, mis pandi 07.04.2006 välja Capla Kestingi kunstigaleriis.
Skulptuurist olid häiritud abordivastased ja naisõiguslased. Daniel Edwardsi skulptuur kujutab
neljakäpukile laskunud elusuuruses ………………… karunahksel vaibal. Edwards sai kuju valmis ligi 6
kuud peale seda, kui Sean Preston tegelikult keisrilõike abil siia ilma oli saabunud. Kujutatavat ei
olnud autor ise päriselt näinud. Töö valmis fotode järgi. Keda on Edwards kujutanud ehk kes on
Sean Prestoni ema?

76. Väidetavalt suudavad juuresoleva ülesande ära lahendad ainult inimesed, kelle IQ on üle 120.
Kui eeldada, et
2 + 3 = 10
7 + 2 = 63
6 + 5 = 66
8 + 4 = 96,
siis
9 + 7 = ???
Vastuseks olev arv on Fibonacci jada kaheteistkümnes ehk F12. Selle ristsumma on 9.
Ilmutusraamatu järgi on uue taevaliku Jeruusalemma müüri pikkus …… küünart. Mis arv?
77. Küla, mille nimi on seotud hapupiimaga, asub linnast mitte väga kaugel, kõigest üle jõe. Linn on
kohe nägemisulatuses. Ühel küla majadest rippus silt kirjaga – maja on tühi, elage kes tahab. Küla
tegid 1978. aastal kuulsaks Vladimir Popov, Maria Vinogradova, Oleg Tabakov, Lev Durov. Mis on
küla nimi?
78. 13.12.1989 toimus "Sakalas" üle 500 osavõtjaga koosolek, otsustati luua Tallinna ……… Ühendus.
05.01.1990 asutati Tallinna ……… Ühenduse segakoor.
20.01.1990 Tallinna ……… Ühenduse esimene uusaastapidu Glehni lossis, osavõtjaid oli üle 300.
05.06.1990 Tallinna ……… Ühenduse esimese põhikirja registreerimine Talllinna Linnavalitsuses.
09.11.1998 kanne Tallinna Linnakohtu poolt mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.
Ühenduse aastapäeva puhul on välja antud brošüür "Tallinna ……… Ühendus 10".
Ühenduse eestseisus kuuluvad Harri Ellart, Liili Kask, Elvi Kena, Ellen Kreek, Saima Kruuser, Kalle
Liiv ja Karin Tulve. Ühenduse juhatuse liikmeks on olnud ka kadunud mälumängukorüfee Robert
Helde. Kelle ühendus ehk mis sõna sobib punktiirile?
79. Kelle tsitaat kava kohta asutada uus eestlaste pank?
„Ärge saage minust valesti aru. Ujuma minnes usaldaksin rahakoti rahumeeli Rain Lõhmuse kätte.
Ma ei usu, et ta sellega plehku paneks. Aga kanda oma palk eestlaste panka ja jätta see mitmeks
päevaks järelevalveta – ei, ei ja veel kord ei.“
80. Laulu pealkiri?
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Cohiba
No tule taevas appi!
Saint Helena
Favoriit, Priit Pullerits
Victor Hugo
atlant
Györ
Johannes Green (Grön)
Ebro lahing
Anton Rubinštein
habekotkas
Sahharovi auhind mõttevabaduse eest
„Chinatown“, Roman Polanski
Milaano toomkirik
Valio OY
Arvo Mõttus
sidrunipuu
J.S.Bach, G.F.Händel
Rahvusvaheline Kriminaalkohus
Fats Domino
Baker
Memel (ka Nemunas, Njoman)
metsosopran
Radikaalsotsialistlik
lari
granadill
Olaf Prinits
Franka Potente
gondoljeer
kõrgushüpe, kettaheide
afrosoomlane
Tatjanapäev
Amon
Tarmo Tagamets
1954
Morgan Tsvangirai
Marussia
Josef Mengele
Kärdla, Rapla
Ljube
sabapeegel
Flavio Briatore
Mast-Jägermeister AG
Ian Fleming, „Casino Royale“
1848-49 Ungari revolutsioon
kodukakk
Püha Martin Toursist
külmking
Olivia Newton-John
Vabariigi President
Michael C. Polt
Syrinx, süürinks
Mall Nukke
Ksenja Sobtšak
Venetsueela
suudlused
William Randolph Hearst
koha
The Shield
Kadri Voorand
I.Nastase, N.Comaneci, G.Hagi
pügajaraig
Bardsey
Armastus ja Anarhia *
abort

L.Meri ütles Tule taevas appi! Iseseisvuspäeva kõnes 2001

ka atlas, nimi tulnud titaan Atlase järgi
klubis Györ ETO FC on Tarmo Kink ja Jarmo Ahjupera
vene k Ivan Gren
asutas 1862 Peterburi Konservatooriumi
inglise k Sakharov Prize for Freedom of Thougt
Duomo di Milano maketiga rünati Silvio Berlusconit
omanikud piimatootjad, Virtanen sai keemiapreemia

mõlemad on sündinud 1685
ingl. k International Criminal Court, pr. k Cour Pénale Internationale

Antoine Dominique Domino, kodulinn New Orleans
jõgi, mitte Memel kui Klaipeda linn
eestlastest nt Annely Peebo
Georgia (Gruusia) rahaühik
mõnikord kasutatakse ka sõna „grenadill“
nimiosa T.Tykweri filmis „Lola jooks“, saksa k „Lola rennt“
2.05 Lipetsk (hallis), 45.28 Arles
isa oli Soome elama asunud neeger
25. jaanuar, Püha Tatjana järgi, vene üliõpilaste püha
ka Amun, Ammon

Zimbabwe peaminister, Robert Mugabe konkurent presidendivalimistel

Russia = inglise k Venemaa
antropoloog, 1935 PhD Müncheni Ülikool

suruti maha Vene ja Austria vägede poolt
ladina k Strix aluco, aasta lind 2009
ka Püha Martinus
tuntuim filmiroll - Sandy Olsson Grease’s (1978)
USA suursaadik Eestis (küsimus pühendatud Jaan Allikule!)

Anatoli Sobtšaki tütar , telesaatejuht, bravuuritar

Eestis pealkirjaga „Räpane Mackey“

ka pügaraig
ka Ynys Enlli
Rakkautta & Anarkiaa
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elektritool
Netanyahu
psühhedeelia
Belize
John Benbow
Viktorija Cmilyte
Veliki Novgorod
pankrotihaldur
Pedetsi (Pedejä)
Britney Spears
144
Prostokvašino
Saarlaste
Mart Juur
Horst Wessel Lied

Angola – Louisiana State Penitentriary (vangla) hüüdnimi
Benjamin Netanyahu on Iisraeli peaminister

„Admiral Benbow“ oli Jim Hawkinsi elukoht „Aarete saares“
Leedu suurmeister, laste isa on maletaja Aleksei Širov
monument tuhandeaastasele Venemaale
A.Ansip oli muuhulgas Tartu Kommertspanga pankrotihaldur
läti k Pededze

küla nimi populaarsetes multikates, hapupiim vene k prostokvaša

SA võitluslaul, NSDAP hümn, Saksamaa hümni osa 1933-45

*31

*64 filmi pealkiri itaalia k Film d’amore e d’anarchia, ovvero ’stamattina alle 10 in via del Fiori nella nota
casa di tolleranza...’

