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1. Kui teatrite suvelavastuste eluiga on enamasti üks, vahel harva ka kaks teatrisuve, siis üks 2002.
aasta Draamateatri suvelavastus on osutunud ülimenukaks. Esialgu vaid üheks suveks mõeldud
tükk võeti ka sügishooajal mängukavva, kus püsib tänaseni. Tegu on esimese Draamateatri suure
saali lavastusega, mis taasiseseisvumise järel jõudis sajanda mängukorrani (2005). Seisuga
1.12.2009 on etendust mängitud 165 korda (sealhulgas ka Riias, Moskvas ja Helsingis) enam kui
70 000 vaataja ees ning publiku puudust pole märgata. Mis etendus?
2. Geenid ja geenidega seonduv on tänapäeva meditsiinis muutumas
üha olulisemaks, mistõttu on mitmedki ses vallas antavad auhinnad
saanud tuntuks ka laiemale avalikkusele. Küsime üht neist, mille
laureaatide ennastohverdav tegutsemine ja silmapaistvad tulemused
on spetsialistide hinnangul kaasa aidanud inimkonna genofondi
kvaliteedi kasvule. Seda auhinda hakati välja andma eelmise sajandi
lõpul ning 2008. a kordasaadetud tegude ja geenivaramu paremaks
muutmise eest pälvis kõrge tunnustuse Brasiilia reverend Adelir
Antonio di Carli (pildil). Mis nime see teadusauhind kannab?
3. Küsime üht VII sajandil Pärsias elanud ettekuulutajat ja usujutlustajat, kelle nime järgi teatakse ka
üht islami-eelset religiooni. See neitsist sündinud (headuse jumal Ahuramazda olevat viljastanud
tema ema valgusega) tegelane olevat kogenud sedavõrd võimsat ilmutust, et suutis nägemusest
innustatuna välja kujundada tōelise kōrgreligiooni. Selle üheks omapäraks oli äärmuslik dualism –
totaalne vōitlus hea ja kurja vahel, milles hea pidi siiski lōpuks peale jääma (ehk teisisõnu – kuri
kohustus teenima häid eesmärke). Religioonil, millest pärast muhameedlikku veeuputust säilisid
vaid mõned saared Iraani raskesti ligipääsetaval mägismaal ja Indias, on mõistagi ka oma pühakiri
– Avesta. Kes oli see suurmees?
4. Valitseva Eesti korvpallimeistri Kalev/Cramo juured ulatuvad aastasse 1998, mil meistriliigaga
liitus noortekoondise baasil moodustatud Canon ENM. Tollasest võistkonnast on praeguse Eesti
meistri ridadesse püsima jäänud vaid üks 1980. aastal Paides sündinud mängumees. Lisaks Väätsa
põhikoolile ja Eesti Spordigümnaasiumile ka lombi taga (korvpalli)haridust omandanud mängija
on kogu oma karjääri vältel mänginud Eestis. 2004/2005 hooajal tunnistati ta Eesti meistriliiga
enim arenenud mängijaks; on südikalt tegutsenud ka rahvuskoondise rivistuses. Kellest on jutt?
5. Kes on see madu? Malai saartel ja mitmetes Lõuna- ning
Kagu-Aasia maades on ta suisa kodukiisu rollis; sale, ilusa
naha ja vähese söömaga. Tema rüppe sattumine on ohtlik, sest
tugev embus võtab hinge kinni. Õnnestunud jahi korral võivad
himud vaibuda mitmeks kuuks. Aga teadagi – mida suurem,
seda parem – pärast mõne eriti suure ohvri alla kugistamist
võib ta rahuldatult munadele kerra tõmbuda ja pesas paigal
püsida peaaegu terve aasta jagu. Eluiga ulatub ~25 aasta kanti.
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6. Kui 2008. aastal valiti parimat Bookeri auhinnaga pärjatud romaani, siis selle tunnustuse pälvis
teos aastast 1981, mis tänavu ka esmakordselt eesti keeles lugejateni jõudis. Romaani peategelane
Saleem Sinai sündis samal ajaviivul koos India iseseisvusega ning romaani üheks läbivaks
motiiviks ongi paralleelid Saleemi ja tema kodumaa saatuses. Saleem ei ole ainus – lisaks temale
sündis tol paljutähenduslikul tunnil veel tuhat last, kes said ilmale tulles kaasa mõne imelise või
üleloomuliku ande. Paljudes ingliskeelsetes ülikoolides kuulub see teos tänapäeval kohustusliku
kirjanduse hulka. Mis on selle romaani pealkiri ja kes on autor?
7. See paik leidis kirjasõnas esmamainimist 877. aastal, kuid kohalike meistrite veinitegemise oskus
on kindlasti veelgi vanem. Just sealt algab ka riigi peamine, piki kagupiiri kulgev 42 km pikkune
”veinitänav”. Sinnakanti sattunud Victor Hugo joonistas 1871 üles XIV sajandist pärit lossitorni
ning see motiiv ehib tänini veinide Chateau de ........ etikette. Mis kohanimi tuleks kirjutada
punktiiri peale?

8. Selle taime konserveeritud õienuppe kasutatakse maitseainena, andmaks pikantset ja pisut mõru
maitset, mis sobib praetud kala, kalakastmete, salatite ja majoneeside juurde. Põhjamaades
tuntakse seda enim ehk Viini šnitsli lisandina. Madal okkaline põõsastaim kasvab looduslikult
terves Vahemere piirkonnas, alates Portugalist kuni Lääne-Tiibetini ja Indiani. Tal on pika varrega
ovaalsed tumerohelised lehed ning suured valged õied. Valmimata õienupud korjatakse, lastakse
närtsida ja hoitakse soolvees, õlis, (veini)äädikas või äädika ja soolvee segus. Mis taimest on jutt?
9. Kes on see parima lavastaja Oscariga pärjatud elumees, kelle vallutuste/elukaaslaste/tüdruksõprade
nimekiri on aukartustäratav – sinna kuuluvad eri andmeil näiteks Cher, Daryl Hannah, Joan
Collins, Goldie Hawn, Diane Keaton, Natalie Wood, Madonna, Isabella Adjani, Janice Dickinson,
Jackie Kennedy-Onassis, … - kui mõned näited tuua. Selle taustal näib uskumatu, et tema 1992
aastal sõlmitud abielu Anette Beninguga püsib tänaseni. Kes on see küllastumatu naistemees?
10. Näete hulga pilte ning kuulete taustal muusikapala. Meie küsime, mis on nende ühine nimetaja?
70 aastat tagasi Narva lahe põhja ankurdatud söelaev ►
▼ NSV Liidu jalgpalli karikavõistluste võitja 1988. a

1944. a asutatud ettevõte Tallinnas (Peterburi tee 53) ►
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11. Pärast ühe markantse mehe sulejoonistuse „Tornidega
sild” ilmsiks tulekut on kilvaringkondades aasta jagu
oodatud ja kardetud – millal küsitakse seda pilti,
millal küsitakse autorit... Osaliselt on see hetk nüüd
käes, sest me kasutame küsimuse sõnastust: kes on
kujutanud Kivisilda? Et jäädvustuse valmimisaasta
oli 1941, siis on ka mõistetav, et sild on juba sõjas
kannatada saanud… Autoriks on Viljandimaalt pärit
mees (1911-1978), kes viljeles enim natüürmorti ja
figuraalkompsitsiooni ning kelle eriliseks võimeks on
peetud oskust kujutada ümbritsevat eepiliselt. Kes?

12. Ühte Silmetis toodetavat metalli tuntakse mõnel pool Ameerikas tänini kolumbiumi nime all. Selle
nimetas nõnda Charles Hatchett, kuna leidis elemendi 1801 kolumbiidimaagist. Uusavastust hakati
kohe algusest peale tihti segamini ajama ühe teise, varemtuntud elemendiga (mida samuti Silmet
toodab). Alles XIX sajandi keskpaiku saadi sotti, et tegu on kahe eri metalliga ning uuemale – n-ö
kolumbiumile – anti kohasem nimi, mis paremini haakuks varem tuttava elemendiga. Tegu on
materjalidega, millel on kõrge sulamistemperatuur, mis ei roosteta ning mille kasutusvõimalused
on väga laiad. Mõlemat peaks leiduma ka igas mobiiltelefonis ja arvutis. Üks tonn meie küsitavat
metalli maksab eesti rahas seitsmekohalise summa. Mis on kolumbiumi levinum nimevariant?
13. XVII - XIX sajandil eksisteeris Kesk-Aasias riik, mida tunti pealinna järgi. See linn rajati Fergana
oru edelaosasse karavaniteede ristumiskohta juba X sajandil, kuid purustati hiljem mongolite poolt.
Linna taassünd on seoses riigi tekkelooga – algselt rajati sinna sõjaline tugipunkt, 1740 tõusis juba
pealinnaks. Riigile pani aluse Šahruk-bii 1709, kuid Buhhaara ülemvõimu alt vabaneti veidi
hiljem; tribuuti tuli maksta ka Qingi dünastiale. Sõltumatus ja suurim võimsus saavutati usbeki
päritolu valitsejate Alimi, Omari ja Muhammad Ali ajal XIX sajandi 1. poolel. Seejärel nõrgestasid
riiki sisetülid ja ülestõusud ning järk-järgult tuli taanduda ka venelaste ambitsioonide ees. Lõpp
saabus 1876, mil loodi Turkestani kindralkubermangu Fergana oblast. Nimetage riik või pealinn!

14. Kõrvalasuval joonisel F-tähega märgitud luu (os naviculare; esineb vaid
inimese ja hobuse skeletis) oleks ehk enamikule meist teadmata, kui
mitte kaheksa aastat tagasi üks vahejuhtum poleks seda päevakajaliseks
muutnud. Üheks juhtumi osapooleks oli keegi Tunga ning päevalehtedes
hakati rääkima selle luu rahvuslikust eksemplarist. Eesti keeles kannab
sama nimetust ka üks teine, randmes asuv luu os scaphoideum. Mis luu?

15. Küsitavat Mike Judge loodud anima-sarja toodeti 200
episoodi. Lisaks sarjale nime andnud tegelastele osalesid
selles ka sõjaveteran Tom Anderson, hipi David van
Driessen, nohikust naabripoiss Stewart Stevenson,
endisest sõjaväelasest treener Bradley Buzzcut, Daria
Morgendoffer (temast tehti hiljem spin-off) jpt. Selle
sarja tegelastest valmis hiljem ka täispikk animafilm.
Millist nime kandva animasarjaga on tegemist?
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16. Väike, pisut enam kui 7000 elanikuga linnake New Yorgi osariigis on paik, kus 1802 alustas tööd
United States Military Academy. See õppeasutus on Ameerika Ühendriikides omataoliste hulgas
vanim ja prestiižikaim. Selle kooli, mida enamasti teatakse asukoha (linna) järgi, mitteametlikuks
motoks on ”Palju ajaloost, mida me õpetame, on teinud inimesed, keda me õpetasime”. Vilistlaste
seast leiame kaks USA presidenti (U. Grant ja D. Eisenhower), Costa-Rica ning Filipiinide
ekspresidendid, lõunaosariiklaste juhi R. Lee, 18 NASA astronauti, Lahesõja kindral Schwarzkopfi
jpt. Selle kooli 1835. a lõpetanud panid aluse lennu sõrmuste traditsioonile. Mis koolist on jutt?
17. Paide vallas, Tallinn-Tartu maantee lähedal asuvat küla
tuntakse eeskätt kas seal asuva muinaskalme või sõjaväe
lennuvälja järgi. Muinaskalme on rajatud oletavasti ~ 150 a
pKr ning selle kasutamine lõppes arvatavasti millalgi V
sajandi teisel poolel. Kalme kaevamisest on ajaloolane Artur
Vassar kirjutanud ka doktoritöö. Sealsele (praegu Kaitseliidu
käsutuses olevale) lennuväljale on aja jooksul maandunud
sõja-, pommitus-, puri-, mudel- ja väikelennukid ning
parašütistid. Nii langevarjurite kui ka mudelite lennutajate
seas populaarse platsi rajasid II maailmasõja lõpul Punaarmee
mehed. 1997. a lõpul valmis seal ka koopia kuulsast Charles
Lindberghi lennukist, mis hiljem küll paraku Inglismaal alla
kukkus, nii et lennuriista tellinud piloot hukka sai. Mis küla?

18. See 1925. aastal Taanis Strueris asutatud firma on üle ilma
kuulsust kogunud oma väljapaistva disainiga kvaliteetsete
tarbeelektroonikatoodete (TV, audio, telefonid) poolest. Kahe
asutaja perekonnanimedest nime saanud ettevõte alustas
raadiote tootmisega, olles üks esimesi vahelduvvoolult
töötavate raadiote tegijaid. Eelmise sajandi lõpul loobuti
edasimüüjatest ning hakati turustama oma esinduspoodide
kaudu – Eestis asub nende esinduspood Tallinnas Pärnu
maanteel. Mõned aastad tagasi asuti koostöös Samsungiga
vallutama ka luks-mobiilide turgu, ent uudse disainiga kallid
telefonid ei leidnud majanduskriisis piisavalt turgu ja firma
otsustas mobiilide tootmisest loobuda. Mis firmast on jutt?

19. Selle tänavu novembris 40-aastaseks saanud pilkupüüdva
daami auhinnakollektsioonis on kolm EM-kulda (1990) ja
neli MM-medalit (1991). Neil kahel aastal valiti ta ka oma
riigi parimaks naissportlaseks. Rahvusvaheliselt alaliidult
pälvis 1991 maailma parima tunnustuse ning lisaks sellele
veel kümme aastat hiljem (2001) kopsaka kahjutasu. Kes?

20. Kuulete lugu, mida see sama bänd on esitanud ka Tallinnas.
Kui nad veel veidi vastu peavad, siis saavad nad järgmisel
aastal tähistada oma 40. juubelit. Mis ansamblist on jutt?
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21. See perekond valitses ühte riiki kokku 43 aasta jooksul. Isa Anastasio tõusis valitsejaks 1937 ning
kui ta 1956 tapeti, asus presidendikohuseid täitma tema vanim poeg Luis. Ametinimetuse poolest
oli ta president küll vaid kuni 1963. aastani, kuid mitteametlikult oli ta riigi tegelik valitseja kuni
oma surmani südameataki tagajärjel 1967. Pisut enne Luisi surma jõuti presidendiks valida juba isa
teine poeg, veel üks Anastasio, kes valitses riiki kuni riigipöördeni 1979. aastal. Seejärel oli ta
sunnitud pagema Paraguaysse, kus aasta hiljem ülestõusnute käe läbi hukka sai. Millise
diktaatoridünastiaga on tegemist? Kui te perekonnanime ei tea, siis punktikese saab ka riigi eest.
22. Autismi kergem vorm sai nimetuse Austria lastearsti järgi, kes 1944. aastal kirjeldas lapsi, kel
paistis olevat normaalne intelligentsuse tase, kuid samas puudulikud mitteverbaalse suhtlemise
oskused – neil ei õnnestunud avaldada empaatiat suhtluskaaslaste suhtes ja nad olid füüsiliselt
kohmakad. Sellele haigusele on tüüpiliseks raskused sotsiaalses suhtlemises ning stereotüüpsed,
püsivad, korduvad, sihitud ja rituaalsed huvid ning tegevused. Samuti on tihti täheldatud motoorset
kohmakust ja ebatüüpilist keelekasutust, kuigi seda pole diagnoosi standardsetes kriteeriumites
mainitud. Sündroom on eristatav teistest autismispektrihäiretest selle poolest, et küsitava vormiga
isikutel puudub üldise keelelise või kognitiivse arengu pidurdumine. Mis haigusega on tegu?
23. Ligikaudu viis aastat tagasi sattus küsitav Vene kino üks populaarsemaid näitlejaid ränka
autoõnnetusse, kui ta kiirustas oma naise juurde, kellel oli just surnud ema. Vaatamata Moskva
parimate arstide pingutustele oli Eesti vaatajale eelkõige filmidest "Kapsad ja kuningad", "Koer
heintel", "Mees Kaputsiinide bulvarilt", "Elektrooniku seiklused", "Jaroslavna, Prantsusmaa
kuninganna" ning teleseriaalidest "Peterburi saladused" ja "Kuninganna Margot" tuntud näitleja
esialgu kaks nädalat koomas, peale koomast väljatulekut on jäänud aga püsivalt halvatuks. Kes?
24. Kes? Ta on sündinud koera aastal Sõnni tähtkujus, abiellus 8 aastat
tagasi ning hetkel keerleb tema elu ümber pisikese Jasna. Isa poolt
mustlasverd, ema on pärit Siberist, pisut punaliblesid pärineb ka
Poolamaalt. Hariduselt on geoökoloog, kuid pole sel erialal päevagi
töötanud, eelistades tegeleda millegi loomingulisemaga. Kunstnikest
vanemate mõjutusel on tedagi alati huvitanud kunst ja kõik mis
seotud iluga. Tema praegustest tegemistest peaksite pisut aimu
saama juuresolevat pilti vaadates. Huvilistel on võimalik soetada nii
tema valmistatud nipsasjakesi kui ka flirtimist soodustavaid rõivaid.

25. Millist avangut mängitakse pildil? Avang on
oma nime saanud kahe XIX sajandi maletaja järgi,
kes seda üsna põhjalikult uurisid ning täiustasid.
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26. Alosa fallax on heeringaliste seltsi kuuluv kala, keda Eesti vetes kohtab harva. Hiidlaste seas ka
täpikalaks hüütav kala on levinud Atlandi ookeani idaosas Maroko rannikust Norra rannikuni,
Põhjameres ning Läänemere lõunarannikul kuni Stockholmini. Alamliike leiab nii Mustast merest,
Iirimaalt kui ka Itaalia järvedest. Nad toituvad planktonis leiduvatest vähilaadsetest ning kasvavad
kuni 55 cm pikkuseks ja 2 kg raskuseks. Kudemiseks rändavad enamasti jõgedesse, suguküpseks
saavad 2-3 aastaselt, olles seejuures ~30 cm pikkused. Saaremaa muuseumis on välja pandud
mulaaž ametlikel andmetel suurimast Eestis püütud isendist. Mis kalaga on tegemist?
27. Vürtsikaid India liharoogi tähistav termin on oma nime saanud juba tuhandeid aastaid kasutatud ja
tavaliselt maa sisse kaevatud silindriliselt saviahjult. Ahi, mille varaseimad leiud pärinevad Induse
oru tsivilisatsiooni ajast, kuumeneb kivisöe jõul uskumatult tuliseks – peaaegu kuni 500 kraadini.
Tänapäeval kasutatakse ka kõikvõimalikke muid küttekoldeid nagu elektri-, söe- või gaasigrillid
või isegi tavalised puuküttega ahjud. Peale liharoogade küpsetatakse sellises ahjus ka naani ja teisi
India leibu. Kuidas nimetatakse seda Indiast kuni Türgi ning Balkani maadeni levinud ahju?
28. Näete ühte lippu, mille disainis Michael Page 1998. aastal. See hõlmab inimesi eri paigust üle
ilma. Neil pole konkreetset katusorganisatsiooni, mainida võiks vast ühenduse LGBT Rights ühte
haru. Mõni ühineb sellega sisemise sunduse ajel, mõni uudishimust, mõni moetrendist kaasatuna.
Mõneti saab neid määratleda Kinsey 7-osalise skaala alusel (0-6). Ehkki lipp on uus, võib küsitava
suuna järgijaid leida ammustest aegadest tänase päevani
välja – lord Byron, Eleanor Roosevelt, Marlene Dietrich,
Janis Joplin, Marlon Brando, David Bowie, Angelina
Jolie... Võimalik, et sellesse soliidsesse loetellu kuulub
keegi ka kohalviibijaist. Mis seltskonnaga on tegu?

29. Näete pildil maailma kunstipärandi ühte tippu – valgest
marmorist monumentaalskulptuuri, mille leidmisest sai alguse
Vatikani Muuseumi pooletuhande aastane ajalugu. See kujutab
üht Apolloni templi preestrit, kes püüdis kaaslinlasi hoiatada
neid ähvardava ohu eest. Seepeale põimusid ümber preestri ja
tema mõlema poja kaks Poseidoni saadetud suurt madu ning
surmasid nad. Šedöövri autoriks on Rhodose saare mehed
Agesandros, Athenodoros ja Polydoros ning skulptuur ise
pärineb I sajandist eKr. Mis nime all seda taiest tuntakse?
30. Küsime meest, kes sündis Stockholmis ja sai sealsamas ka kuningliku tehnoloogia-alase
kõrghariduse. Magistrikraadi omandas Sydney Ülikoolis. Kuulduste kohaselt ulatub tema IQ
geeniuse-tasemeni (160), kuid ise ta seda ei kinnita. Üleüldse on ta tagasihoidlik ja räägib vähe,
kuigi suudab seda teha seitsmes keeles. Praegu elab koos kaasaga Hispaania maffiapesas
Marbellas. Tema koju on korra ka sisse murtud, kuid röövlid olevat taandunud niipea, kui nägid
seintel majaperemehe fotosid. Oli ka põhjust, sest 1980. aastate alguses tuli küsitav isik
võitluskunstides kahekordseks Euroopa meistriks. 1985. aastal soovitas tema toonane tüdruksõber
Grace Jones teda James Bondi filmi produtsentidele KGB timuka Venzi kehastajaks ning
sealtmaalt oli mehe edasine karjäär otsustatud. Hilisemast ajast ning sportlikult poolelt võiks veel
juurde lisada, et 1996. aasta olümpial oli ta USA moodsa viievõistluse koondise team leader. Kes?
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31. Kaasaegsele sotsioloogilisele teooriale aluse pannud ja seda kõige kõige enam mõjutanud meheks
peetakse tihti üht prantslast, kes 1887 hakkas Bordeaux´ ülikoolis esimesena õpetama sotsioloogiat
kui iseseisvat ainet. Tema nimega seostatakse ka paljude õigussotsioloogia jaoks oluliste mõistete
(sotsiaalne sund, õigusteadvus, juriidiline institutsioon, õigussüsteem, anoomia jt) kasutuselevõttu.
1898 asutas sotsioloogia aastaraamatu Année sociologique, kus ilmusid ka tema peamised tööd:
"Ühiskondlikust tööjaotusest", "Sotsioloogilise meetodi reeglid", „Religiooni peamised vormid" ja
sotsioloogia klassika musternäidis „Enesetapp“. Lühidalt kokku võetuna väljendus neis optimistlik
nägemus inimese eneseteostuse võimalustest õigesti korraldatud ühiskonnas. Kellest on jutt?
32. Millega on oma jälje spordilukku jätnud Firenze kunstiprofessor Giuseppe Cassioli (1865-1942)?
See küsitav – võitu, vendlust ja universaalsust sümboliseerinud – „jälg” jõudis laiema avalikkuse
ette 1928. aastal ning püsis põhijoontes muutumatuna esialgsel kujul järgmised 40 aastat. Sealt
edasi on „jälg” kuni aastatuhande lõpuni olnud vaadeldav vaid osaliselt (ühe erandiga, mil taas oli
näha esialgne tervik). Nii „jälje” algupärast kuju kui ka paljusid hiliseimaid perioodiliselt tehtud
muudatusi on tagantjärgi võimalik näha ka Eestis. Millest on jutt?
33. Tsivilisatsioonist äralõigatult asub Lõuna-Ameerikas Boliivia ja Peruu vahel
~3–4 km kõrgusel kiltmaa, mida ümbritsevad vulkaanide koonused.
Arvestades kroonilist hapnikupuudust, põllumaa ning sademete vähesust ja
karmi kliimat, on see väga eluvaenulik paik. Päeval kõrvetab, öösel
külmetab. Peamisteks asukateks on seal juba aastatuhandeid olnud ketšua ja
aimara hõimud. Võõrastel tuleks hõreda õhuga kohanemiseks närida
kokalehti; kõik äkkliigutused on kurjast. Loodusimele tuleks läheneda
altpoolt läbi Atacama kõrbe, seda dramaatilisem ja muljetavaldavam näib
siis paiga puutumata ilu – flamingod, vikunjad, ohtralt kauneid värvilisi
laguune, soolakuid ning liiva- ja kivikõrbeid. Mis on selle piirkonna nimi?
34. Kuulete musitseerimas Türi koolinoorte vokaal-instrumentaal-kollektiivi NS Põrgu. Kunagistest
punkaritest on välja sirgunud ka üks tugev tegija tänapäeva Eesti popmuusikas. Oma esimese
raadiohitini (“Las mina proovin siis ka”) jõudis ta 1995, kasutades nime Mr. Happyman, kolm
aastat hiljem debüteeris ta Eurovisiooni kohalikus eelvoorus. Tema CV sisaldab ka tööperioodi
minister Ilvese alluvuses välisministeriumis, kuid üldiselt on tema toimingud jäänud muusikakeskseks – nt 1997. aastal pälvis ka Raadio 2 Aastahiti auhinna. Kes on see toimekas noorsand?
35. Mis autotootja? Alustas tegevust 1898, kuid mõne aja pärast jätkas Dixi nime all. 1928 neelati
ühe kaasmaalase poolt alla ning saadi litsents populaarse mudeli Austin 7 tootmiseks. Pärast sõda
ja mitmeid vaidlusi jätkus toodang küsitava nime all uuesti 1956. Tänaseks ollakse iseseisvusest ja
oma nimest taas ilma jäänud ning juba 18 aastat tegutsetakse turvaliselt Opeli logo ja hõlma all
peidus. Just koos Opeli naljameestega toodigi avalikkuse ette viimasel pildil nähtav uhke masin...

1898

311 (1956-1965)

V8 (tekitas elevust 1. aprillil 2004 ☺)

Kuma Talvekilb 2009. Paide, 19.XII 2009 / VIII plokk
36. 25. juulil 1956 toimus New Yorgi lähedal laevaõnnetus, kui Rootsi laev Stockholm põrkas kokku
tollase Itaalia suurima ja kiireima merealusega. Laev, mis pidi taastama itaallaste mainet sõja järel,
oli nimetatud kunagise eduka Genova admirali ja riigitegelase järgi. See küsitav persoon (14661560) teenis Itaalia sõdade ajal prantsuse kuningat Francois I, astus seejärel Saksa-Rooma
keisririigi teenistusse ning saavutas pärast Genova prantslastest vabastamist keiser Karl V käest
õiguse taastada Genova vabariik. Kuigi ta keeldus vastu võtmast linnapea kohta, oli ta kuni oma
surmani linna tegelik valitseja. Tema nime kandis näiteks ka Genoa XIX sajandi lõpul asutatud
jalgpalliklubi, mis 1947 ühines teise kohaliku klubi Sampierdarenesega. Kes oli see riigitegelane?
37. Küsitav aine on kasutamist leidnud rahvameditsiinis mitmesuguste krooniliste ja äkiliste vaevuste
leevendajana, mille hulka kuuluvad nt seedimishäired, neeruhädad, allergia, astma, naistehaigused,
mitteparanevad haavad-haavandid, aga ka luumurrud, migreen, gripp jmt. Tegu on Kesk-Aasia
mäestikes leiduva mäevaigu ehk mäepalsamiga, mille tekkeloos pole veel täit selgust. Koostisse
kuulub nii anorgaanilisi kui orgaanilisi aineid. Musta või tumepruuni värvi aine lahustatakse
soojas vees (näiteks 2-3 g klaasitäie vee kohta) või segatakse meega ja tarvitatakse seespidiselt,
mitte > 0,2 grammi ööpäevas. Haava serva võib niisutada lahusesse kastetud vatiga. Mis aine?
38. Eesti Ekspressi reastatud kõige vägivaldseimate Eesti kirjanike tabelis (2007) sai 2. koha luuletaja,
följetonist ja publitsist, kelle pattude register olnuks igati väärt esikohta ja ainus põhjus teda sellest
ilma jätta oli asjaolu, et ta on surnud (1890-1952). Tema kirjanduslik tuntus põhineb 1920. aastate
loomingul („Laul kleidist helesinisest ja roosast seelikust”, „Lilla elevant”). Elo Tuglas kirjeldas
oma esimesest kohtumisest temaga nõnda: „Väga pehmed käed, nii et kuidagi ei oletanud, et nende
omanik võib olla suur löömamees. Ta räuskas ja kakles veendunult – paraku tihti teiste
veendumusi kaitstes.” Solvas Aino Kallast paskvilliga “Jaanalinnu sulgedega” ning purustas aru
pärima tulnud Kallase poja prillid. Lisaks muule häbiväärsele toetas ka Nõukogude võimu
kehtestamist... Kes?
39. Kelle loomingut näete piltidel? See
mainekas maalikunstnik, skulptor ning
luuletaja (1886-1966) olevat väidetavalt
1915. aastal hävitanud kõik oma vanad tööd,
et teha algust täiesti uue, abstraktsetel
geomeetrilistel kujunditel põhineva laadiga.

40. See inimesesarnast robotit tähistav termin leidis kasutust juba
XIII sajandil ja tõusis varjusurmast 1886. aastal, mil seda sõna
populariseeris prantsuse kirjanik Villier romaanis “L'Ève
future”. Küsitav termin on nimeks ka Google’i nutitelefonide
operatsioonisüsteemile, mis hetkel küll kasutusel vaid ~ 3%
telefonidest (peamiselt HTC telefonid), ent kuna nii Motorola
kui ka SonyEricsson varustavad oma peatselt turule jõudvad
tippmudelid just selle tarkvaraga, siis ennustatakse, et näiteks
aastal 2012 möödutakse iPhone’ist. Mis terminist on jutt?
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41. Kui siseminister Jüri Pihl võttis mullu talvel naise, sattusid nii politsei kui ka kapo ühe perekonna
kontrolli alla. Kes on see riigiprokuratuuri süüdistusosakonna juhtiv prokurör, kelle juhtida
on varem olnud ka Põhja Ringkonnaprokuratuur ning kes on muuhulgas ohjanud Herman Simmi ja
tanker Alhambra juhtumeid, pannud türmi kinni kohalikud neegermuuusikud Joel de Luna ning
Mike Emelai ja süüdistanud Toomas Helinat peaaegu tonni marihuaana riiki smugeldamise eest?
42. Tulemaa saart mitmest lõuna poole jäävast väiksemast saarest eraldavale väinale on nime andnud
sealkandis hüdrograafilisi uurimistöid teinud laev, mis lasti vette 1820 aasta maikuus. Laeva
esimene pikem reis 1826-1830 aastal viiski ta Patagooniasse, mille käigus anti väinale ka tema
nimi. Teisest ekspeditsioonist, ümbermaailmareisist, mis kestis 1831-1836, on kirjutatud ka
raamat. Kolmas pikem uurimisreis vältas 1837-1843 ning viis Austraaliasse. Kaks aastas hiljem
anti laev piirivalve käsutusse ja 1870. aastal lammutati. Laevaga sama nime kannab ka tänapäeva
üks populaarsemaid jahikoera tõuge. Mis laevaga oli tegemist?
43. Mis kivim? Teadlaste jaoks on tegu Karjalas leiduva süsinikurikka (kuni 98% amorfset süsinikku)
maavaraga, mille vanuseks on hinnatud ~2 miljardit aastat. Vaidlustatud on andmed, et see kivim
sisaldab fullereene (C60 ja C70); vastasel juhul oleks tegemist nende ühendite ainsa teadaoleva
loodusliku allikaga. Esoteerikahuviliste kinnitusel on tegu imekiviga, millest valmistatud püramiid
“tekitab enda ümber torsioonvälja, mis peegeldab tagasi geopatogeenseid kiiri.” Juues kivimiga
töödeldud vett, taanduvad allergilised haigused, paranevad gastriit ja neeruhaigused, kergeneb
diabeetikute üldseisund jm. Ehk aitab kedagi ka teadmine, et kivimile nime andnud asulaga sarnast
nime kannab muuhulgas ka üks jaapani erootilise kunsti liike.

44. Keda kuulete laulmas? Ta on brasiillase ja
nigeerlase järeltulija, elab ise Londonis ning on
abielus sakslannaga. Tema 1980. aastate lõpul
alanud muusikukarjäär sai hoo sisse 1990, mil
koostöös Adamskiga valmis hitt Killer. Aasta
hiljem sai ta valmis juba esimese sooloplaadi,
kuuldav lugu pärineb aga 1992. aastal toimunud
Freddie Mercury mälestuskontserdilt. Ta on välja
andnud kuus sooloalbumit ning tema singel Kiss
From A Rose võitis 1996. a parima loo Grammy.

45. Kuidas nimetatakse
seda
riietuseset,
mille on kuulsaks
kandnud
kasahh
Borat Sagdijev alias
Sacha Baron Cohen?
Huvitaval
kombel
satute tõele väga
lähedale, kui hakkate
mõtlema ühe nõukaaegse
ukrainlasest
spordikuulsuse peale.
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46. Küsitava olluse ilmnemise põhjuseid võib olla mitmeid, ent üldjuhul viitab see bakteriaalsele
põletikule konjunktiivi pinnal. Hädakolle punetab ja tursub ning sellele tekib mädane (või limane)
eritis. Vaegusega võib kaasneda ka kuumus- ja hõõrumistunne. Iseenesest on tegu suhteliselt
sageda haigusega, mida põhjustavad allergiad, traumad ja viirused, aga ka mitmed eri füüsikalised
(ultraviolettkiirgus), keemilised (gaas) või mehaanilised (tolm) tegurid. Enamasti möödub ilma
tühistusteta ning arsti pole vaja tülitada. Abi võib saada ka salvist, kummelikompressist vmt. Sama
häda esineb ka loomadel (koertel-kassidel), ent sel juhul võivad avaldunud sümptomid anda märku
organismi pugenud ussidest ning inimestele sobivaid võtteid kasutada ei tohi. Mis hädast on jutt?
47. Praeguste standardite kohaselt peetakse maailma vanimaks ooperiks Jacopo Peri heliteost, mis pole
tänastele huvilistele küll säilinud, kuid teada on selle nimi. Ooperi nimitegelane oli nümf – kas
jõejumal Peneiose tütar või Gaia ja Ladoni tütar – kes Apolloni armuiha eest kurnatuna pagedes
palus muuta enda kuju. Tardudes muutus ta loorberipuuks – see moondumine on olnud üheks
meelisaineks nii skulptuuris, maalikunstis, kirjanduses kui ka muusikas. Üks maal järgmise
küsimuse pildivalikus peaks samuti äraarvamist hõlbustama. Mis ooper, mis tegelaskuju?
48. Kes on eelmises küsimuses mainitud maali autor (1696-1770)? Näete ka tema kahte muud tööd.
Üheksa lapse isa, kellest kaks poega Giandomenico ja Lorenzo assisteerisid teda hilisemal
perioodil, muu hulgas ka Würzburgi lossi ~700 m² freskode
valmistamisel. Ongi kunstiloos tuntud kui rokokoo ajastu õhuliste
ja valgusküllaste ning monumentaalsete dekoratiivmaalide looja.

49. Tema treenerikarjäär algas 1986 ning viis aastat hiljem oli ta juba Amsterdami Ajaxi peatreener.
Võideti kolm korda Hollandi meistriliiga, 1992 aastal UEFA karikas ning 1995 aastal ka UEFA
Meistrite liiga. 1997 aastal liikus ta edasi Barcelonasse, kellega koos võideti kaks kohalikku tiitlit,
end kriitika tõttu loobus ta tööst ning asus 2000 aastal Hollandi koondise etteotsa. Ta oli treeneriks
ka Lilleküla staadioni avamängus. Et aga Holland ei pääsenud 2002 MM-ile, lasti ta kohalt lahti.
Järgnes lühike ja edutu periood taas Barcelonas. Uus tõus algas 2005 aastal siirdumisega AZ
Alkmaari etteotsa. Tänavu võideti klubiga, kuhu alates jaanuarist kuulus ka Ragnar Klavan,
Hollandi Eredivise. Sügisel alanud hooajal asus ta aga treenima kuulsat Müncheni Bayernit. Kes?
50. Järvamaa talupojast ja härrastemaja toateenijast Vene väejuhiks ja balti aadlikuks – sellise
vägitükiga on ajalukku läinud vapper mees, kes sündis tõenäoliselt Väinjärve mõisa pärisorjade
Juhani ja Madli talutares. Tõsi, teenistuskirjades ja aadlimatriklites esineb ka teistsuguseid
andmeid. Elas ja võitles 1735 (või 1740) – 19. VIII 1807. Alustas 1754 reamehena, osales
Seitsmeaastases ja Vene-Türgi sõjas ning hiljem mujalgi, sai korduvalt haavata, elas üle paar
laevahukku ning edenes ametiredelil jõudsalt. Tema karjääri hiilgavaimaks leheküljeks loetakse
Jemeljan Pugatšovi mässu (1773-75) mahasurumist. Oli Katariina II favoriit ning sai vägitükkide
eest heldelt tasutud. Kaasaegsed tõstsid esile tema andekust, energilisust, operatiivsust ning
heatahtlikkust. Elu lõpuaastail oli Valgevene sõjakuberner; suri Bukarestis. Kellest on see jutt?
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51. 1986 asutati Tallinnas keskus, mille eesmärgiks oli (ja on jätkuvalt) Eesti kunsti- ja kultuuripärandi
uurimine, säilitamis- analüüsi- ja taastamismetoodika väljatöötamine ning konserveerimise,
ekspertiisi ja restaureerimise teostamine; uute tööülesannetena on lisandunud ka digiteerimine ning
dokumenteerimine. Koostööd tehakse teadusasutuste ja ülikoolide laboritega ning direktoriks on
praegu Kriste Sibul. Küsime, mis nime kannab see asutus? Praeguse nime all on see
ennistuskoda tegutsenud paar nädalat alla 20 aasta ning ehk saate abi vihjest, et see on tuletatud
ammuse taani hertsogi nimest, keda teati keskajast peale kui Tallinna käsitööliste kaitsepühakut.
52. Šmigunide suusapere pole sugugi ainus Eestis, kes noorte suusatajate tiitlivõistlustelt medaleid on
toonud. 1968. aastal võitis I juunioride EM-võistlustelt hõbe- ja pronksmedali Erna ja Herbert
Abeli õpilane, kelle muudest saavutustest võiks veel esile tõsta 6 esikohta NSV Liidu eri
vanuseklasside meistrivõistlustelt. Lõpetas 1975. aastal TRÜ arstiteaduskonna, aastast 1987
meditsiinikandidaat ning edaspidi töötanud spordimeditsiini valdkonnas. Sama rada on varem
astunud ka tema vanemad vennad – üks neist on spordiarst ja –teadlane, emeriitprofessor ning
meditsiinidoktor, teine oli aga ENSV lõpupäevil tervishoiuminister. Mis on nende kõigi ühine
perekonnanimi?

53. Mõned aastad tagasi oli linnu-uurijatel rõõm parafraseerida Mark Twaini tuntud lauset
surmajuttude enneaegsusest: Mississippi jõgikonna metsades nähti taas üht ammu väljasurnuks
peetud lindu. Campephilus principalis on üks kuuest Põhja-Ameerika linnuliigist, kes oli kantud
alates 1880. aastast hävinud liikide loendisse. Tema arvukus polnud kuigi suur juba tollal, ent kuni
XIX aastasaja keskpaigani püsis siiski veel paljudes USA kaguosa ürgmetsades. Tema arvukust
vähendasid oluliselt laialdased metsalangetused, samuti oli ta populaane kollektsionääride hulgas.
Kes on see lind, kes tekitab meis veel lootust, et samamoodi võivad eraldatud paikades varjatult
elada mitmed teisedki väljasurnuks peetavad liigid?

54. Kõrvalolev logo kuulub üle kogu maailma tegutsevale
katoliku kiriku sotsiaaltöö organisatsioonile. Rohkem kui 200
riigis või territooriumil tegutsev organisatsioon asutati 1897.
aastal Freiburgis. Eri riikides tegutsevaid oranisatsioone
ühendab vaimne alus ning koostöövõrgustik, kuid iga riigi
üksus on vaba ise omi töösuundi valima. Eesti rakukest asuti
Lagle Pareki eestvedamisel rajama 1996, MTÜ registreeriti
järgmise aasta jaanuaris. Kohaliku ühingu tegevuse
peasuunaks on töö laste ja noorte peredega, samuti muulaste
lõimumise hõlbustamine. Mis on selle organisatsiooni nimi?

55. Eelmisel hooajal jõudis Estonias lavalaudadele ballett "Kolm musketäri", mille maailma esietendus
Bradfordis 2006. aastal oli kulgenud minoorsetes toonides. Näis isegi, et fortuuna on balletile selja
pööranud, sest vahetult enne seda, kui pidi kerkima eesriie, saabus ootamatu teade helilooja
surmast. Lahkunu näol oli tegu legendaarse inglasega, kes lisaks väga inglispärastele orkestri- ja
kammerteostele kirjutas muusikat ~ 90 filmile ning keda laiem avalikkus teab ilmselt kõige
paremini filmi "Sild üle Kwai jõe" järgi (1957, see linateos tõi küsitavale mehele ka heliloojaOscari). Kes oli see sööri tiitliga pärjatud tänapäeva tunnustatumaid briti heliloojaid, kelle
tähtsamate tööde hulka kuuluvad üheksa sümfooniat, kuus balletti ning mitmed concerto’d?
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56. Selle loetelu algust on raske määratleda, kuid on olnud paremini jälgitav ~15 aasta tagusest
perioodist alates. Nimekiri pole lõplik ning iga päev võib tuua täiendust. Mõned väljavõtted sellest:
Safina al-Birsarat, Bright Ruby, Kota Wajar, Lehmann Timber, Stella Maris, Dai Hong Dan, Yasa
Neslihan, Danica White, Bunga Melati Dua, ... Neid on peaaegu igast maailma nurgast, kuid
huvitaval kombel araabiamaadest vaid mõni üksik. Sellesse rolli sattumine pole meeldiv ja kätkeb
ohte, kuid selle vältimiseks napib paraku sageli vahendeid. Mis sorti nimekirjaga on tegu?
57. Linn Obi jõe ülemjooksul, Altai krai keskus, tekkis 1730. aastatel, mil seal
algas hõbedasulatustehase rajamine. 1771 nimetati juba (mägi)linnaks. XIX
sajandil muutus oluliseks kaubandus- ja kaevanduskeskuseks, kus toodeti
90% Venemaa hõbedast. Tõuke andis ka Turkestan-Siberi raudteeliini
avamine. Linn sai kõvasti kasu II maailmasõja päevil, mil sinna evakueeriti
sadakond tehast Nõukogude Liidu Euroopa-osast. Otsekui mälestusena sellest
ajast ollakse tänapäevalgi riigi suurimaid laskemoona tootjaid. Lisaks on tegu
Siberi teadus- ja hariduskeskusega, kus asub mitu ülikooli ja hulga muid
kõrgemaid õppeasutusi. Selle linna vutiklubis on mänginud Eesti koondislane
(13 mängu / 2 väravat), kes sattus sinna lätlaste klubist FK Riga. Mis linn?
58. Küsime XVII sajandi väljapaistvat inglise sonetimeistrit (16081674), kelle teosteis leidus küll veel renessansile omast pildirikkust,
kuid üldlaadilt on rangem, lähenedes klassitsismile. Ta sai väga hea
humanistliku hariduse, mida täiendas reisidel Euroopa maadesse.
Sajandi keskel pühendus poliitilisele tegevusele, ründas katoliku
kirikut, kaitses sõna- ning mõttevabadust, kuid pidi pärast Stuartite
restauratsiooni taanduma. Sealtpeale elas üksildast elu ja kaotas
koguni nägemise, ent suutis tohutu elutöö siiski lõpule viia. Vabariigi
kokkuvarisemise järel lõi suure piibliainelise poeemi “Kaotatud
paradiis” (1667), mille põhiideena jäi kõlama jumaliku autoriteedi
vastase võitluse paatos. Tema loomingust mainime veel poeemi
“Tagasivõidetud paradiis” ning tragöödiat “Võitlev Simson”. Kes?
59. See juut (kelle soontes on ka veidi leedu verd) asutas oma esimese plaadifirma Asylum Records
1971. a Atlantic Recordsi bossi soovitusel. Firma sildi all tegutsesid nt Eagles, Joni Mitchell, Tom
Waits jt. 1980 lõi omanimelise plaadikompanii, mille üheks esimeseks pääsukeseks sai Lennoni
Double Fantasy; klientide hulka kuulusid ka Nirvana, Guns'n'Roses ja Cher. Filmimaailmas tuli
läbilöök 1994. a koos Dreamworksi asutamisega, kuid mullu lahkus sealt, et asutada uus firma.
Tänavu asus vallutama ka meediamaailma, ostes 20% New York Timesist. Lisaks muule kuulub
talle üks paremaid sõjajärgse USA kunsti kogusid. Omasooiharusest pole ta saladust teinud – 1990.
aastail sahistati koguni abielust Keanu Reevesiga. Kes on see maailma rikkamaid pederaste?
60. Hiljuti peetud Tartu Ülikooli arvutikeskuse juubeli raames tähistati ka 50 aasta möödumist esimese
arvuti Tartusse (ja väidetavalt Eestisse) jõudmisest. Tollase ettevõtmise taga oli praegune TÜ
emeriitprofessor (sünd 1926), kes on elule toonud Nõo ja Tartu 1. Keskkooli reaalainete eriklassid,
koostanud mitmeid teatmikke ning loonud ning korrastanud matemaatika- ja informaatika-alast
terminoloogiat. Ta on juhendanud ka mitmeid praeguseid informaatika õppejõude (M. Tombak, J.
Kiho, J. Pöial) ja 2007 pälvis elutöö eest riikliku teaduspreemia. Kes on see Eesti arvutiteaduse
grand old man, kelle nimekaimust pojapoeg on Eesti Panga rahapoliitika osakonna juhataja?
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61. Kaks meest pildil – Serafim (1906-1942) ja Georgi
(1903-1946) – sirgusid paljulapselises ning sügavalt
õigeusklikus peres, kus isa, vanaisa ja vaarisa olid kõik
kiriku pühamehed. Hinnati väärtusi, mis jäid võõraks
proletariaadile ning see tõi kaasa probleeme nii õpinguis
kui hiljem töökoha leidmisel. 1941 lõpetasid nad koos
meditsiiniinstituudi ning diversantide brigaadi koosseisus
mindi ühiselt vastu sõjasuvele ning elusügisele. Mõlema
varajase surma kohta liigub eri versioone – Serafimi
„enesetapu” või „juhusliku kuuli” taga arvatakse olevat üht Beria lähikondlast, Georgi jäi aga
kadunuks kas Lubjanka keldrites või suri raske tervisekahjustuse tõttu. Hauatähis kahe kange mehe
kalmul valmis 1949; selle taga olid nende talendi austajad Prantsusmaalt. Niisuguse tunnustuse
põhjuseks olid mõned L´Humanite korraldatud üritused, kus kolmel korral 1935-1938 olid kahe
edukamana esirinnas just täna meie poolt küsitavad tegelased. Kes on küsimuse peategelased?
62. Täisarvuliste kordajatega algebraline määramata võrrand, mille puhul otsitakse täisarvulisi
lahendeid, on saanud nime III sajandil elanud Aleksandria matemaatiku järgi, keda peetakse ka
algebra isaks. Oma peateoses “Aritmeetika” käsitleb ta tehteid ratsionaalarvudega, kasutab algelist
algebralist notatsiooni ning lahendab erinevaid algebralisi ülesandeid. Lineaarsete (ax+by=c) ja
teist järku võrrandite teooria on tänaseks põhjalikult välja töötatud, kuid kõrgemat järku võrrandite
lahendamiseks teooria veel puudub; teada on vaid erivõtted üksikute võrrandite lahendamiseks.
Nimetatud võrrandiga on oma töödes tegelenud ka Fermat (an+bn=cn), Euler (x3+y3+z3=t3),
Pythagoras (x2+y2=z2), Pelli (x2+ay2=1) jpt. Nimetage palun matemaatik või see võrranditüüp?
63. Käpaliste ehk orhideeliste sugukond on õistaimede seas maailma suurim, kuhu
kuulub ~800 perekonda. Küsime ühte neist, mis kasvab okas- ja segametsades
ning mille ladinapärane nimekuju on goodyera. Selle roomav alaliik on Eesti
ainus igihaljas orhidee, mis kasvab 13 - 25 cm kõrguseks. Küsitava taimepere
nimetus tuleneb hämaras metsas aeg-ajalt näha olevaist väikestest valgetest
õitest, mis puhkevad juuli keskpaiku. Kuulub looduskaitse alla ning on
rahvasuus tuntud ka kui alahaljas käpp. Kes taimi hästi ei tunne, võib mõelda ka
dr Doolittle´i lugudes vilksatanud emarebase nime peale. Mis taimeperekond?
64. Kes laulab? Mr. Simpatico sündis ja sirgus Uues Maailmas ning
hullutas 1960. aastatel Ladina-Ameerika noori, juhtis Elvise ees
edetabeleid ja andis kontserte jalgpallistaadionitel, ent sattus paaril
korral ka pahandustesse ja pokri. Pärast seda tiirutas ringi Euroopas
ning mängis ka mitmetes itaallaste spaghetti-vesternites. Ta oli otsiv
hing, kes rääkis viies keeles, oli kolm korda abielus ning tema
säilmeidki maeti kahel korral; viimse puhkepaiga leidis Colorados.
65. Järvamaa oli Eesti vanemaid maakondi, kuhu praegune Paide (ja läänepoolsed alad) ei kuulunud;
keskuseks võis olla Kareda küla. Võõrvõimude jageluse käigus sattus Järvamaa 1218 Riia piiskopi
mõjualasse, langes 1220 taanlastele ning 1227 Mõõgavendade Ordu kätte. Lõpuks jõudsid Taani
kuningas Valdemar II ja Liivimaa ordumeister Hermann von Balk kokkuleppele, millega loodeti
lõpetada Eesti alade kuuluvuse pärast puhkenud tüli. Ordu tagastas Taanile Tallinna, Harju,
Revala ja Viru, kuid Järvamaa jäi endiselt Liivi ordu hallata – seda tingimusel, et taanlaste loata oli
sinna kindlustuste rajamine keelatud. Ühtlasi sõlmiti liit ka uute (paganate) maade vallutamiseks,
millest ordu pidi saama 1/3 ning Taani 2/3. Mis nime kandis see 7. juunil 1238 sõlmitud leping?
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66. Selle sõjaka indiaani suguharu omakeelne nimetus on numunuu ning tunnuseks mao märk –
maoliigutust järgiv käeviibe. XVII sajandi lõpul lõid nad lahku šošoonidest ja rändasid praeguse
Texase, Oklahoma, Kansase ja New Mexico aladele, apatšid tõrjuti ohtra verevalamise käigus
kaugemale. Omavahelist vaenu kasutasid osavalt ära kahvanäod; sõjategevus valgetega algas 1830.
aastatel ning lõppes 1875 alistumisega. Reservaadis tõusis nende peamiseks õiguste eest võitlejaks
pealik Quanah Parker. II maailmasõja ajal läksid paljud indiaanlased linnadesse ning USA kasutas
15 selle suguharu meest läänerindel radistidena. Huvilistele on ehk tuttav veel selle hõimu nime
järgi nimetatud kopter RAH-66 ja pisike Piperi lennuk. Praegu on neid järgi ~10 000. Mis hõim?
67. Küsime muusika- ja laululembest kultuuriheerost, kelle virtuoossest pillimängust ning hingestatud
esitustest räägitakse legende. Mängimise aegu võis ta valada pisaraid, mis jämedamad kui
püümunad ning suuremad kui ristikheina õied. Ükskord võistulaulmise aegu laulnud ta koguni oma
kiidukukest oponendi ratsu hülgeks, sadula pardiks ja piitsa pillirooks. Armastas loodust ja loomi;
teatakse rääkida linnust, kes tõi talle suisa munad sülle. Vaatamata meisterlikule musitseerimisele
olevat tal naiste saamisega siiski raskusi olnud, sest nägi juba sündides liiga vana välja. Mõnedki
peavad teda targaks suuršamaaniks, kes ei peljanud vajadusel minna teise ilma teadmisi hankima.
Kirjasõnas leidis esmamainimist XVI sajandi keskpaiku. Kellest on jutt?
68. 2000. aasta aprillis jättis Eesti Panga nõukogu kõrvale favoriidiks peetud Vahur Krafti ja valis
pangapresidendiks hoopis pikka aega vaid akadeemilises ringkonnas tuntud statistikaprofessori.
See küsitav mees oli kaks aastat varem kandideerinud Eesti Panga nõukogu esimeheks, ent jäi
kõrvale, kuna Riigikogu fraktsioonide esindajad ei soovinud apoliitilist keskpanga juhti. Kolm
päeva enne ametisseastumist teatas TTÜ professor aga ootamatult, et loobub tervise pärast
ametist. Mehe seletuse järgi tõusis tal vererõhk üle 220 ning lühiajaliselt kadus ka pilt silme eest.
Meedia kahtlustas loobumise põhjusena hoopis küsitava seotust KGB-ga. Seda, mis tegelikult
toimus, ei saa me enam paraku täpselt järgi uurida, sest viis aastat tagasi suri küsitav vähki. Kes?
69. Teda võib pidada läbi aegade edukaimaks tennisistiks, selleks annavad alust 62 võitu suure slämmi
turniiridel, sh 24 üksikmängus – rohkem kui kellelgi teisel. 1970. aastal õnnestus tal välja mängida
ka Grand Slam – esimese naisena profitennise ajaloos. Mõni aasta hiljem tekitas kõmu ka tema
matš Bobby Riggsiga (mille meespool küll kindlalt võitis). Tema nime kannab Australian Openi
koduks oleva Melbourne Parki tennisekompleksi üks peaväljakuid. Kes on see tenniselegend?

70. Vana ning tuttav
lugu - kellele sobib
ema, kellele sobib
tütar... Aga kes on
need ema ja tütar
pildil, ehk siis: mis
on nende ühine
perekonnanimi?
Kui te arvate ära,
kumb on kumb, siis
selle eest me teile
paraku lisapunkte
anda ei saa...
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71. Selle maa territoorium koosneb umbes 150 (korall)saarest,
põhilised sissetulekuallikad on finantsteenuste vahendus ja
turism. Troopiline kliima on Golfi hoovuse tõttu niiske ja
mahe, sealsed liivarannad on tuntud üle ilma. Populatsioon
~65 000, neist 60% neegrid, ülejäänud segaverelised ja
valged. Maa vappi näete pildil, halduskeskuseks on Hamilton.
Eurooplastele sai see paik tuttavaks millalgi 1500. aastate
alguses. Ainsa olümpiamedali tõi raskekaalu rusikamees
Clarence Hill 1976. aastal, lisaks on üks kolmikhüppaja MMvõistlustelt pälvinud täiskomplekti medaleid – kuld ja pronks
sise- ning hõbe välistingimustes (1993-1995). Mis maa ?

72. Iisraellased Egiptuse orjusest päästnud Mooses oli mõjuvõimas rahvajuht, kuid kehv kõnemees.
Piibli järgi toetas teda noil puhkudel tema vanem vend, kes aitas vaaraoga läbi rääkida ja etendas
tähtsat osa kõrberännaku ajal. Samas olevat ta olnud veidi kade, astus nooremale veljele vastu, tegi
etteheiteid tolle etiooplasest naise pärast ning koos ühise õe Mirjamiga õhutasid suisa mässu. Kord
Siinai mäe jalamil laagris olles lasi ta koguda kokku kuldehted ja valmistas neist kuldvasika, keda
jumala asemel kummardada. Vastuoludest hoolimata püsis soosingus ning tõusis Iisraeli esimeseks
ülempreestriks. Ta kutsuti ametisse Siinai mäe juures ja oli koos oma poegadega esimene, kes
toimetas jumalateenistust Toora järgi. Koraani kohaselt oli ta ka üks prohveteist. Kellest on jutt?
73. Vanaisa oli legendaarne eesti koomik (1892-1960), kes esialgu tegutses harrastusnäitlejana, hiljem
aga ka (1931-1941) kutselise näitlejana Tallinna Töölisteatris. Pärast lavalt lahkumist esines veel
filmis "Näitleja Joller". Ehkki avaldas memuaarideraamatu “Minu teekond lavale” (1938), oli tema
eraelu avalikkuse eest varjus. Kümme aastat tagasi avaldas tema tütar oma isast mälestusteraamatu
“Moemees”. Tütre poegki pole avalikkusele tundmatu – esmalt roll filmis “Keskpäev”, seejärel
osatäitmine telelavastuses ning noorima õppurina pääs Jaan Toominga teatristuudiosse. Õpingud
lavakoolis olid loomulik jätk, ent poiss sattus kaklusse, langes koomasse ja õpingud katkesid.
Edasistel aastatel on see heitlikku elu elanud noormees õppinud Taani komöödiateatris, Viljandi
Kultuurikolledžis, võitnud TV3 saatesarja “Viva Las Vegas”, … Olles üks vähestest diplomeeritud
klounidest Eestis, on ta praegu tegev ka projektis “Dr. Kloun”. Kes on need vanaisa ja lapselaps?
74. 2008. aasta oktoobris käis Eestis riigivisiidil mees, kelle nimi kõlab hajevil kuulajale umbes nagu
„Tahab-Tulla-Külla”. Ta on filosoofiadoktor, kolme lapse isa, kes valiti oma riigi 11. presidendiks
2007 augustis. Enne seda jõudis ta olla nii riigi peaminister (2002-2003) kui välisminister (20032007). Tegelikult oli ta meie mail käinud varemgi – 2004 välisministrina. Veidi pärast viimast
Eesti visiiti väisas ta (2010 jalgpalli MM-valikmängu raames) esimese oma maa liidrina ka ühte
naaberriiki. See põhjustas mõlemal maal üsna palju poleemikat. Kodumaal nõudis üks
opositsioonitegelane temalt suisa DNA testi, tõendamaks, et tas pole naaberriigi verd. Kes on see
riigitegelane? Kuna vihjed on jagatud piisavalt, siis olge palun perekonnanime kirjutamisel
võimalikult täpsed! Õige riik – 1 punkt.
75. Kuulete 1967 aastal asutatud ansamblit, mis on tegev tänase päevani - välja on antud koguni 17
stuudioalbumit. Kuuldav lugu pärineb nende edukaimalt albumilt The Rumours, mis on pärjatud
10 Briti ja 19 USA plaatinaplaadiga. Ansambli nimi on koostatud bassimehe ja trummari nimest,
mõlemad mehed on siiamaani ka veel rivis. Mis bänd?
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76. Küsime skulptoritest abielupaari, kelle tööd rikastavad ka Paide linnapilti. Naispool (1941) alustas
nukufilmistuudios nukkude valmistajana ning keskendus hiljem inimkeha väljenduslikkusele – ta
on loonud palju naisfiguure, kujutades noorust, emadust ja eri elustaadiume. Materjalidest on tal
hea suhe väärismaterjalide ja pronksiga; on kasutanud ka pronksööl lõhutud vaateakende klaasi.
Töid: „Hetk“ (1978), „Töö ja Anne“ (1987) jt. Meespool (1944) käis lapsena läbi Siberi rajad ning
pärast naasmist kujunes ajal, mil padurealismi asemel otsiti üldistavat vormikeelt, uusi lahendusi ja
uusi materjale. Ta on töötanud nii nn „raskete materjalidega“ nagu tina, pronks ja graniit, aga tihti
andnud uut vormi ka puidule, lumele ja jääle. Töid: "Istuv figuur" (1974), "Kaja" (1977), "Algus"
(1987) jt. Mis on selle abielupaari ühine perekonnanimi?
77. Prantsusmaal Alpide põhjanõlvul asub ~ 50,000 elanikuga linn,
mis kandideerib ka 2018. aasta taliolümpiale. Esmakordselt on
seda linna kirjalikult mainitud 1107 ning üsna palju andmeid võib
leida lähedal asuvate Genfi ja Chambéry arhiividest. 1401. aastal
läks linn Genfi krahvide käest Savoia dünastia valdusse, 1535
kehastus aga vastureformatsiooni kantsiks. Pärast Savoia liitmist
Prantsusmaaga tõusis küsitav linn 1860. aastal Haute-Savoie'
departemangu keskuseks. Alates 1960. aastast toimub seal rahvusvahelisele animafilmide festival,
mis on au ja kuulsust toonud ka eestlasile. Keskusest lõuna suunas asub linnaga sama nime kandev
järv, mille ümber sõideti tänavuse Tour de France’i teine eraldistardi etapp. Mis linnast on jutt?
78. Pisut vähem kui viis aastat tagasi lahkus siitilmast Ühendriikide kirjanik, keda peetakse naistest
viimase 50 aasta suurimaks Ameerika kultuuriruumi kujundajaks. Ühiskonnakriitilise esseisti ja
romaanikirjaniku romaan In America võitis 2000. aastal sealse tuntuima kirjandusauhinna National
Book Award. Ta oli vastuoluline naine, kes külastas 1968. aastal Põhja-Vietnami, elas mitmed
kuud sõdivas Sarajevos ning kritiseeris New Yorgi terrorirünnakute korraldajate argpüksiks
nimetamist. Tema teoseid on tõlgitud ka eesti keelde, sh tema esseede kogumik "Fotograafiast".
Fotograaf oli ka tema viimane elukaaslane – maailmakuulus Annie Leibowitz. Kellest on jutt?
79. Tema sünnikodus polnud elektrit, veevärki ega ka õiget mööblit –
muldpõrandaga majas olid suurpere magamisasemeiks vaid rippvoodid.
Mõni aasta peale tema sündi (1950) läks isal korda asutada terasevabrik,
mille abil õnnestus koguda arvestatav varandus. Küsitava persooni
töömeheelu saigi alguse isa firmas. Aja jooksul laienes perefirma tegevus
üle India piiride ning tekkinud erimeelsuste tõttu tuli „oma osa“ välja osta.
Firma peakorteri kolimine Londonisse andis tegemistele uue hoo ning
mitmed õiged otsused tegid sellest mehest rikkaima Ühendkuningriigis
elava inimese. Ärihuvid ulatuvad ka Eestisse – 2007 omandas ta Muugas
kuumtsinkimistehase Galvex Estonia. Kes on see maailma rikaste TOP 5 sekka kuuluv tööstur,
kelle nimel on ka maailma kalleim majaost – 57 miljoni naela eest Bernie Ecclestone'ilt soetatud
häärber. Muide, nii ostja kui müüja kuuluvad huvitaval kombel jalgpalliklubi QPR omanike ringi...
80. Maailma suurim modelliagentuuriks on viie kontinendi 36 agentuurist koosnev rahvusvaheline

võrgustik, mille rajasid 1972 Pariisis John Casablancas ja Alain Kittler. Praegu tegutseb nende
agentuuri heaks üle 800 näitsiku ning täiendust toovad alates 1983. aastast iga-aastased uute
modellide konkursid. Tänaseks toimuvad need juba 55 riigis ning neist võtab osa enam kui 350
000 kandidaati. Valikusõel on tihe, kuid kes selle läbi teevad, need jäävad ellu – seda tõendavad
konkursside kaudu maailma moelavadele kerkinud Linda Evangelista, Cindy Crawford, Gisele
Bündchen ja Claudia Schiffer (ehkki keegi neist võitjaks ei tõusnud). Mis modelliagentuur?

