1. Tänavu möödus 90 aastat Eesti Riigikohtu loomisest. Riigikohtu esimene istung peeti 14.
jaanuaril 1920 Tartus raekoja saalis. Tänane Riigikohtu esimees on Märt Rask. Kes oli
Riigikohtu esimene esimees? Lisame, et mees sündis 1873 Otepää kihelkonnas Arula vallas.
2. Eesti pärismaine lehtpuu, kasvab kuni 40 meetri kõrguseks, tüve ümbermõõt võib ulatuda 7
meetrini ja eluiga küündida 500 aastani. Puu oksad on looklevad, tüvi tume ja lehed suured,
nii pealt kui alt karedakarvalised. Eestis pargipuuna väga hinnatud ja ta lubab end väga hästi
kääride abil vormida. Teda kasutatakse palju haljastuses, on aretatud ka mitmeid iluvorme,
näiteks leinavorm, mis näeb välja kui vihmavari. Eesti metsades jäänud harvaks
(kaitsealuste taimede hulka siiski ei kuulu), sest talle sobivad viljakamad kasvukohad on
enamasti üles haritud. Puid on ka palju maha raiutud, kuna puit on väga tugev ja sellest on
tehtud mööblit ning masinate puitosasid. Niinest on punutud vastupidavaid korve. Puu
rahvapäraste nimedena on käibel ka ulmipuu ja raid. Mis puu?
3. See hokimees on kahekordne olümpiavõitja (2002, 2010), tulnud maailmameistriks 2004,
võitnud Stanley karika klubidega New Jersey Devils ja Anaheim Ducks. Ta oli Kanada
võiduka hokikoondise kapten Vancouveri OM-il. Kes?
4. Seda kirjanikku (1843-1916) peetakse üheks tähtsamaks 19. sajandi realismi esindajaks.
Päritolult ameeriklane, elas ta Euroopas rohkem kui kodumaal ning suri ka Londonis. On
öeldud, et ta oli Uue ja Vana Maailma rajajoone kirjanik, kirjutades ameeriklastele
eurooplastest ja eurooplastele ameeriklastest. On tuntud oma psühholoogilise proosa kaudu,
kuid tema loomingus on koht ka kummituslugudel. Eesti keeles on talt ilmunud "Daami
portree", "Kruvi keere", "Asperni kirjad", "Daisy Miller", "Eurooplased", "Saadikud" ja
"Üleloomulikud lood". Kes?
5. Neid konstrueeriti kahte tüüpi ning leiutajateks olid Itaalia päritolu Robert Bartini ja
Rostislav Aleksejev. Lennuk-laev oli välja töötatud NSVL-s 1950–1960ndatel aastatel ja
seda just USA tuumaallveelaevade ohu tõttu. Nende ülesandeks oli lennata madalal ookeani
kohal USA rannikuni ja sealt siis teele saata raketid. Paraku projekt mõnest katsetusest
kaugemale ei jõudnud ja relvastusse neid lennuk-laevu ei võetud. Küsitavat tuntakse ka
Kaspia monstrumi nime all. Millega on tegemist?

6. Maakond Itaalias Türreeni mere ääres, suurim linn Napoli. Maakond on mägine ja
vulkaaniline (Vesuuv), kuid maheda kliimaga. Siin asuvad ka kuulsad turismipiirkonnad
Sorrento ja Capri. Majanduslikult Lõuna-Itaalia arenenumaid piirkondi. Mis maakond?
7. Küsitav sündis Tallinnas 1919. aastal ja sai viiuldajana tuntuks juba varakult, kuna esines
lapsena palju koos oma venna Hubertiga. 1926 astus Tallinna konservatooriumi, mille
lõpetas 1937. 1944 põgenes ta Rootsi ning mängis aastaid Rootsi raadio sümfooniaorkestris.
Hiljem oli ta õpetaja Luzerni konservatooriumis ja juhatas kolmeteistliikmelist orkestrit
Kammerorchester Luzern. Ta suri 2008 Rootsis. Sama perekonnanimega oli ka tuntud
muusikateadlane ja raadio muusikasaadete toimetaja.
8. See Jaapani suur elektroonikatootja asutati 1938 raadioparandustöökojana, asutajaks
Nozomu Matsumoto. Praegust nime kannab firma alates 1962, peakorter asub siiani Tokyos.
Selle firma teeneks on paljud "esimesed" elektroonikatööstuses: esimene DVD-R mängija,
HD plasmateler, DVD-salvestaja, eemaldatava paneeliga autostereo. Mis firma?
9. Sündinud Tallinnas. Õppinud TSIK-i Otepää filiaalis (erialaks kahevõistlus) ja Eesti
Kunstiakadeemias kujunduskunsti alal. Töötanud Eesti Telefilmis operaatorina, stuudio B-s
animafilmide lavastajana. Hetkel on stuudio Filmivabrik lavastaja, operaator ja kunstnik.
Olnud dok.filmide „Sinimäed“, „Haukka grupp“, „Disko ja tuumasõda“ operaator ja
kunstnik. Mees ise on dok.filmide „Maestro“, „Emumäe Eedi ja Lobi küla Kristjan“, „Valli
baar“, „Nagu kärbeste sumin...“ autor. Kes?
10. Kes on kunstnik?

11. NSVL plaanis 1980ndate alguses ehitada Urengoi leiukohast üle Kasahstani nafta- ja
gaasijuhtme Lääne-Euroopasse. Prantsuse president Mitterand ja USA president Reagan
nägid selles ohtu, et Euroopa sattub venelastest sõltuvusse. Mitterand teatas Reaganile, et tal
on KGB-s agent polkovnik Vladimir Vetrovi isikus, kelle ülesandeks oli uurida ja hinnata
Läänest toodud tehnoloogiaid. Sabotaažiks valiti välja mikrokiibid, mis olid vajalikud
gaasipumplate automaatjuhtimisele koos vastava tarkvaraga. Kiibi disaini ja tarkvarasse
tehti mõned „pisimuutused“ ja lasti need varastada Ameerikast ja Kanadast. Venelased
käivitasid 1982 valminud torujuhtme. Mõne aja pärast läksid pumbad sünkroonist välja ja
surve torustikus kasvas kiiresti. Siberi taigas toimus kohutav plahvatus, mille tugevust
ameeriklased hindasid kolmele kilotonnile. Lisaks pidi KGB hiljem üle kontrollima kogu
seni kokku varastatud tehnoloogia. Vetrov võeti kinni ja lasti maha 1983. Mis nime kandis
see NSVL vastu suunatud operatsioon?
12. Bändi esimene singel, mis kannab pealkirja „Üksinda” ilmus 2008 ja see sai üsna
populaarseks, bänd valiti 2008 uueks tulijaks R2 aastahiti galal. 2009 juulis toimus bändis
verevahetus – siiani laulnud Freddy Tominga vahetas välja superstaari saates tuntust
kogunud Taavi Immato. 2009 augustis ilmus esimene album nimega "Üksinda". Selle aasta
Eesti muusikaauhindade galal valiti bänd rahva lemmikuks. Mis ansambel?
13. Küsitav kuulub maailma parimate keskväljameeste hulka. Pälvinud ka hüüdnime
„Nähtamatu Müür“ oma mängustiili tõttu. Tuli 2002 maailmameistriks, mängides kaasa
kõigis finaalturniiri kohtumistes. Mängis aastatel 2002-2008 Londoni Arsenalis. Hetkel
kuulub Ateena Panathinaikose ridadesse. Osales ka mullu Tallinnas peetud
maavõistlusmängus Eestiga, olles Brasiilia koondise vanim mängija. Mänginud
rahvuskoondises üle 80 mängu ja löönud 3 väravat, needki koondisekarjääri algaastatel.
Kes?
14. Jaanuaris 2005 tuiskas üle Euroopa orkaani mõõdu välja andnud võimas torm, tuues
üleujutusi ja tormikahjustusi ka Eestisse. Skandinaaviamaades sai torm endale kauni
naisenime, Kesk-Euroopas aga uhke mehenime. Mis nimede all võimsat loodusnähtust
mäletatakse?

15. Kes on pildil? Valitud erinevates küsitlustes sageli maailma seksikamate hulka.

16. Viimsi poolsaarest kirdes asuv saar on käänulise rannajoonega. Saare madal ja kivine
lääneosa vaheldub idas rannavallide ja liivaluidetega. Saarel paiknev loode–kagu suunaline
voor on 6 km pikk ja 3,5 km lai. Kõrgeim koht Kullamägi ulatub 10 m üle merepinna (sinna
olevat maetud mereröövlite kulda). Taimkattes on valdavateks ranna- ja puisniidud ning
nõmmemännikud. Rohkesti leidub rändrahne (Punane kivi, Kotkakivi). Suur osa saarest on
kaetud männimetsaga, mis pakub head kaitset tuule eest. Sarnaselt mitmetele teistele
Läänemere ja Soome lahe saartele oli saar kunagi asustatud rannarootslastega, praegu elab
siinses kolmes külas ligi 100 elanikku. Mis saar?
17. Küsitav kirjanik on toonud krimikirjandusse raamatud, mille peategelaseks on Istanbuli
detektiiv Yasim. Uurija teeb eriliseks tõik, et ta on eunuhh. See tagab talle sissepääsu
paikadesse, kuhu mehi tavaliselt ei lasta, näiteks sultani haaremisse. Kirjanik ise on õppinud
Cambridge´is Bütsantsi ajalugu ja avaldanud kirjutisi Osmanite impeeriumist. See loob
sündmustele tema teostes usutava ajaloolise atmosfääri. Eesti keeles on talt ilmunud
raamatud „Janitšaride puu“, „Maokivi“ ja „Bellini kaart“. Kirjanikuga sama perekonnanime
kandev detektiiv tormab ringi krimiklassik Rex Stouti teostes. Kes?
18. Küsime maailma üht suurimat spordivarustuse tootjat. Firma asutati 1950 ja peakorter asub
siiani Helsingis. Alustati hoopis spordikaugelt, nimelt oli tegemist tubakakompaniiga, kes
muuhulgas sai esimesena Soomes õigus turustada Philip Morrise sigarette. Äri edenedes
lisati kirjastusharu ja 1977 mindi ka börsile. 1980ndatel tegeles firma Citroenide ja Toyotade
turustamisega. Sama kümnendi lõpus osteti esimene sporditarvete tootja "Wilson" ja sellest
peale laiendati äri spordi vallas. Praegu kuulub firmale seitse kaubamärki - Wilson,
Salomon, Precor, Suunto, Atomic, Mavic ja Arc'teryx. Mis firma?
19. See näitleja ja lavastaja on sündinud 1977. 2004 lõpetas ta EMTA Kõrgema
Lavakunstikooli, on õppinud ka Pedas eesti filoloogiat. Aastatel 2004-2006 oli ta Tallinna
Linnateatri lavastaja, alates 2007 Vanemuises. Paljudele on ta kindlasti meelde jäänud 2008.
aasta EV aastapäeva kontserdilt, kus ta esitas Björki muusikal põhineva hüsteerilise
performance'i. Lavastusi: Jaan Tätte “Meeletu” (2005), Aleksander Galin “Tähed
hommikutaevas” (2006), Enn Vetemaa “Roosiaed” (2007). Kes?
20. Pildil näete brittide II MS aegse lennukikandja joonist. Selle nimeks pidi saama HMS
„Habbakuk”. Selle laeva teeb eriliseks nii tänapäeva kui ka tolleaegsetest laevadest
materjalid, millest plaaniti laev ehitada. Projekteerijaks oli Geoffrey Pyke, laeva hakati
projekteerima 1942 ja valmistati ka selle prototüüp, pikkusega 18 m pikk ning 9 m lai,
veeväljasurvega 1000 tonni. Prototüüpi katsetati Kanadas, Patricia Lake'i järvel. 1943
projekt peatati. Mis on need kaks materjali, millest plaaniti laev ehitada?

21. See Jaapani päritolu tegelane ilmus avalikkuse ette esmakordselt 1974 ning tema välimuse
loojaks on Ikuko Shimizu. Küsitav elab Londonis koos oma vanemate ja kaksikõe
Mimmyga ning tema pildiga tooteid toodab ja turustab firma Sanrio. Kolmekümne viie
aastaga on ta saavutanud maailmas suure populaarsuse, tema pilti võib leida kõikvõimalike
asjade pealt ning loomulikult on tema pildiga tooted väikeste tüdrukute suured lemmikud.
Ümmarguselt teenib kaubamärk aastas miljard dollarit tulu. Mis kaubamärk/tegelane?
22. Sündinud 1925 Tartumaal. Esimesed värsid avaldas 1943 „Postimehes“. Tema esimene
luulekogu kandis pealkirja „Mööda jalgteid“(1957). Kirjutanud rohkesti looduslüürikat,
kandvaks motiiviks üksindus. Eelistanud oma loomingus klassikalisi värsivorme. Teda
peetakse enim sonette kirjutanud eesti luuletajaks. Kirjutanud ka rohkesti miniatuure,
avaldanud romaani „Ämblik“. Eesti lasteluule paremikku kuuluvad tema luulekogud
„Hajameelne tramm“, „Kuningalinna lood“ ja „Kuldsed krabid“. Tõlkinud palju vene
klassikalist luulet. Kes?
23. Mitmeaastane ravim- ja vürtsitaim, 60-80 cm kõrge, igihaljas poolpõõsas, õitseb juuni lõpust
kuni sügise alguseni. Õitest veel kaunimad on taime õhulised sinkjasrohelised lehed. Taime
ladinakeelne nimetus tähendab aromaatset või lõhnavat. Lõhn on spetsiifiline, üsna terav ja
intensiivne, kuivatamisel lõhn muutub ja taim omandab õrna roosiaroomi. Tegemist on
mürgise taimega ning rahvameditsiinis kasutatakse teda mao- ja putukahammustuste korral
vastumürgina. Siiski leiab ta paljudes riikides kasutust maitsetaimena. Prantsusmaal on tema
kasutamine keelatud, kuid Itaalias kasutatakse seda muuhulgas grappa maitsestamiseks.
Kasutatakse ka vürtsina liharoogade juures ning seente marineerimisel. Mis taim?
24. Vene väejuht (1843-1882), kutsutud ka Vene Garibaldiks. 1874 ilmutas end eduka väejuhina
sõjas Hiiva, aasta hiljem ka Kokandi khaaniriigiga. Vene-Türgi sõjas (1877-1878) innustas
oma vägesid meeleheitlikule võitlusele Plevnas. Sõja lõppetapil juhtis hoogsalt vägesid
rünnakus, millega alistati türklased Šipka mäekurus. Oma karjääri lõpetas võiduka ja verise
turkmeenide vastase sõjakäiguga 1882. Oskar Lutsu „Kevades“ mainitakse meest lumesõda
pidavatele Paunvere koolipoistele. Kes?
25. See Ameerika laulja ja näitleja on sündinud 1989. aastal. Tema esikalbum kandis tema enda
nime, teine album "Fearless" ilmus 2008. aastal. Ta nimetati Billboardi ajakirja poolt 2009.
aasta artistiks ning "Fearless" võitis sel aastal ka aasta albumi Grammy. Näitlejana on ta
osalenud mitmes teleseriaalis, muuhulgas teinud kaasa CSI kriminalistides. Oma
filminäitlejadebüüdi tegi ta sel aastal filmis "Valentinipäev". Kes?

26. Maailma üks sügavamaid mageveelisi järvi. Järv on jaotunud nelja riigi – Kongo DV,
Tansaania, Burundi ja Sambia vahel. Suuremad asulad järve ääres on Bujumbura ja
Kalemie. Järvest voolab välja Lukuga jõgi. Järve loomastik on väga rikkalik, leidub palju
endeemseid liike. Eurooplastest jõudsid tema äärde esimestena 1858 inglased Burton ja
Speke. Järvega sama nime kannab ühe Aafrika riigi mandriosa. Mis järv?
27. Küsitav on sündinud 31. jaanuaril 1922 Tallinnas. 1944 põgenes ta Saksamaale, kus jätkas
filoloogiaõpinguid. 1948 kaitses ta Hamburgi ülikoolis doktorikraadi slaavi keelte ja
ajaloolise keeleteaduse alal. Alates 1949 elab USAs, kus kaitses 1959 teistkordselt
doktorikraadi lingvistika ja eksperimentaalfoneetika alal. Aastast 1963 Ohio Ülikooli
õppejõud, 1965-87 samas ülikoolis keeleteaduse professor ning lingvistikaosakonna
juhataja. On Tartu Ülikooli audoktor ja Eesti Teaduste Akadeemia liige. Teadusliku töö
kõrval on avaldanud luulekogu „Noorest peast kirjutatud laulud“, mis sisaldab peamiselt II
MS ajal kodumaal kirjutatud loodus- ja tundelüürikat. Kes?
28. Sündinud 1984 Anaheimis Californias. Mitmekordne Euroopa meister ujumises. Tekitas
poliitilise skandaali 2008 EM-il, kuulates võitjana Serbia hümni, seljas särk kirjaga „Kosovo
on Serbia“. Mees kõrvaldati seetõttu edasisest võistlusest. Pekingi OM-il tuli ta 100 meetri
liblikujumises hõbemedalile. Tal jäi vaid üks sajandik puudu olümpiavõidust ja Michael
Phelpsi lootused kaheksale kuldmedalile jäid Serbia protestile vaatamata ülinapilt ellu. 2009
ujumise MM-il Roomas tuli maailmameistriks 50 meetri liblikujumises. Kes?
29. Itaalias alustati sel aastal kampaaniat, mis peaks taastama Bologna kastmega pasta
reputatsiooni. Nimelt leiab Itaalia põllumeeste ühendus Coldiretti, et spaghetti bolognese
pähe keeratakse maailmas kokku uskumatuid segusid. Kastme jaoks on aga olemas
patenditud retsept, mis pärineb 1982. aastast ning kus muuhulgas on määratud ära ka
nuudlite laius. Toomegi siin ära kastme komponendid, kust on puudu üks üsna üllatav
koostisosa. Mis on puudu: veisehakkliha, peekon, kollased porgandid, varsseller, sibul,
tomatipüree, kuiv valge vein, veiselihapuljong ja ....? Maitseaineid mitte pakkuda!
30. Kuulete seriaali Dr House tunnusmeloodiat. Mis ansambel esineb?

31. Küsitav loom on oma sugukonna väiksemaid esindajaid maailmas. Elutseb Kagu-Aasia
lehtpuumetsades. Tema karvkatte värvus varieerub mustast halli või roostekarvaliseni.
Rinnal asub valkjas või punakas laik. Hästi lahtine turjanahk võimaldab tal röövlooma
kallaletungi korral kiiresti ringi keerata ja vastu hakata. Veedab palju aega puude otsas, isegi
magab okstest valmistatud pesas. Toitub erinevatest puuviljadest, võrsetest, munadest,
meest, väikeimetajatest ja tõukudest. Malaisias peetakse küsitavat olendit ka koduloomana.
Mis loom?
32. Ameerika kirjanik ja stsenarist, kes on kuulsust kogunud filmidega „Trooja“ ja
„Lohelennutaja“. Tema esimese romaani „25. tund“ põhjal on valminud menukas
samanimeline film. Kirjaniku teine romaan „Varaste linn“on ilmunud ka eesti keeles. Teos
kirjeldab elu blokaadiaegses Leningradis II Maailmasõja ajal. Kirjaniku elukaaslaseks on
näitlejatar Amanda Peet. Kes?
33. Sündinud 1949 Kuressaares. Sportimist alustas võrkpallurina, kuuludes ka Eesti
noortekoondisse. Tema hilisemaid kergejõustikutreeninguid juhendasid Ilmar Kivi ja Fred
Kudu. Võitis 1975 NL sisemeistrivõistlustel 400 m jooksus hõbemedali. Oli 1971, 1975 ja
1979 NL-i rahvaste spartakiaadi finalist. Tulnud 12 korda Eesti meistriks, seda nii 200 m
jooksus, 400 m jooksus, 400 m tõkkejooksus kui ka kümnevõistluses. Meistersportlane
1971, võistelnud 16 korda Eesti koondises. Kes?
34. Küsitav (1884-1957) oli Eesti esimene professionaalne tarbekunstnik. Õppis kunsti
Helsingis, Tartus, Karslruhes ja Münchenis. Viimases spetsialiseerus ka oma põhialale,
keraamikale. Töötas joonistusõpetajana, aastatel 1954-57 ERKI õppejõud. Tema nõudele on
omased mõõdukad juugendvormid ja maalitud või modelleeritud dekoor. Ka tema
tekstiilikavandeid ja rahvakunstiainelisi mustrijooniseid on hiljem laialdaselt kasutatud.
Kes?
35. Mis nime kannab pildil olev tootemärk? Märk tähendab, et toode või toote pakend on
taaskasutatavad. Enn Vetemaa on kirjutanud samanimelise romaani.

36. See UNESCO maailmapärandisse kuuluv linn oli singalite viimane pealinn ja iseseisvuse
kants kuni brittide saabumiseni 1815. Tuntud ka kui budistlik pühapaik, sest siin asub kuulus
palverändurite magnet - Hambatempel, kus hoitakse Buddha püha hammast. Linna lähedal
asub 1821 rajatud kuninglik botaanikaaed Peradeniya. Mis linn?
37. See kirjanik ja luuletaja on sündinud 1988. On Tartu NAKi ja Kirjanike Liidu liige, õpib
TÜs eesti filoloogiat. Ta debüteeris kogumikus "Väike kuri kevad" (2005), hiljem on
ilmunud luulekogud "Takso Tallinna taevas" (2006), "Saage üle" (2007) ja "Atlas" (2009).
Lisaks loomingulisele tegevusele korraldab ta ka Tartu kirjandusfestivali Prima Vista ja
eelmisel aastal viis läbi koostöös Valmiera teatri ja Eesti Teatriliiduga eesti kirjanike
jalgsimatka Kristjan Jaak Petersoni jälgedes Riiast Tartusse. Kes?
38. Vancouveri talimängudelt sai Prantsusmaa kaks kuldmedalit. Kes tõid Prantsusmaale
olümpiakulla?
39. Küsitav on vabakutseline 30-liikmelise püsitrupiga repertuaariteater, mis annab hooaja
jooksul ca 80 etendust, tegutseb alates 1991. aastast. Teatri nimi on inspireeritud ajutisest
peavarjuta olekust ning teatri asjade pidevast seljas ringi tassimisest. 2006. aastast asub
teater endisest laoruumist ümberehitatud 50-kohalise black-box tüüpi saaliga Tallinna
miniatuurseimas teatrimajas Kalamaja südames. Teatri looja ja kunstiline juht on Piret
Viisimaa. Mis teater?
40. Pildil näete rajatisi, mis kannavad nime Shivering Sands Army Fort. Olid teenistuses kuni
1950ndate aastate lõpuni, 1960.– 70ndatel aastatel asusid seal piraatraadiojaamad. Praegusel
ajal seisavad tühjalt. Millega on tegemist?

41. Sündis 1885 Puurmanni vallas. Lõpetas TÜ 1911. Oli 1924-44 TÜ bakterioloogia kateedri
juhataja. Emigreerus 1944 Rootsi, töötas seal Karolinska haigla uurimisinstituudis. Uurinud
Eesti ravimuda, nakkushaiguste levikut ja profülaktikat Eestis. Teda peetakse Eesti
mikrobioloogiteaduse rajajaks. Kes?
42. Küsitav kala kuulub lõhelaste sugukonda siiglaste perekonda. Keha värvus on kaladel
hõbedane, mustad täpid külgedel, peas ja seljauimel muudavad kala tumedamaks.
Kudemisperioodil on isastel üldiselt küljejoonest kõrgemal pulmarüü – helmeskate. Ülalõug
ulatub veidi üle alumise ning keha on sarnaselt siiale suhteliselt kõrge, mõnikord viimasest
kõrgemgi. Uimed on värvuselt hallid kuni mustad ning sabavarrel asub siigadele tüüpiline
rasvauim. Väga kohanemisvõimeline, elab nii jões kui järves. Õnge eriti ei võta. Eesti
suurim teadaolev isend on olnud 2,8 kilo raskune ja püütud Liinjärvest Võrumaal. Mis kala?
43. Selle Alice Seboldi raamatu peategelane on surnud tütarlaps Susie Salmon, kes jälgib taevast
oma lähedaste ja mõrvari elu ning tegemisi ning tema surmaga toimetulekut. Tegemist on
2003. aastal ühe müüduima raamatuga USAs ja Inglismaal. 2009. aastal ilmus raamatu
põhjal ka film, lavastajaks Peter Jackson, osades muuhulgas Mark Wahlberg, Rachel Weisz
ja Susan Sarandon. Film kandideeris ka parima meeskõrvalosatäitja Oscarile (Stanley
Tucci). Mis raamat/film?
44. Küsitav rahvus kuulub pügmeede hulka ning arvatakse, et tegemist on vanima
rahvusrühmaga Kesk-Aafrikas. Tänapäeval on neid alles umbes 80 000 ja nad elavad
põhiliselt Ruanda ja Kongo territooriumil, kus moodustavad koos hutude ja tutsidega
põlisasurkonna. Ajalooliselt asustasid nad vihmametsi, kuid tänaseks on nad sealt peaaegu
täielikult välja tõrjutud. Ruandas elav rahvusgrupp kuulub ka Esindamata Rahvaste
Organisatsiooni, neil on ka oma lipp. Ühiskondlik positsioon on küsitaval grupil väga
madal, neil puudub õigus riigihüvedele ja isikutunnistusele. Sellest rahvusest olid Burundi
kuningate õuenarrid. Mis rahvus?
45. Näete pildil saksa lauljat ja orkestrijuhti (Palast orkester), kes on tuntuks saanud oma kahe
maailmasõja vahelise muusikastiiliga. Tal on ooperilaulja haridus, kuid suurem läbilöök tuli
1992 lauluga “Kein Schwein ruft Mich an, keine Sau intressiert sich für Mich” (“Ükski siga
ei helista mulle, ükski emis ei huvitu minust”). Ta esitab ka 1920ndat e stiilis kavereid
tuntud poplugudest, nagu näiteks Britney Spearsi "Oops! I did it again" või Tom Jonesi "Sex
bomb". Kes?

46. Seda sportmängu mängitakse kahe 15-liikmelise võistkonna vahel ristkülikukujulisel
muruväljakul, kus väljaku mõlemas otsas on H-kujulised väravad. Mängijate peamine
eesmärk on lüüa või visata pall vastaste väravasse. Palli toimetatakse platsil edasi seda
kandes, söötes või visates meeskonnakaaslasele või lastes pallil käest kukkuda ja siis
varbaga endale uuesti kätte lüües. Kui pall lendab läbi H-kujulise värava põiklati ülemise
osa ja otsakohtunik tõstab üles valge lipu on meeskond kirja saanud ühe punkti. Kui pall
lüüakse põiklati alla ja otsakohtunik tõstab üles rohelise lipu, on löödud värav, mis on väärt
kolme punkti. Väravat kaitseb väravavaht. Mis spordiala?
47. Sündinud 1918 Hamburgis. Kuulus nooruses Hitlerjugendisse, sõdis II maailmasõjas
Luftwaffe õhutõrjepataljonis Vene rindel. 1949 lõpetas majandusõpingud Hamburgi
ülikoolis. Valiti 1953 Bundestagi, kus juhtis oma partei tegevust aastatel 1967-1969. Olnud
Saksamaa kaitseminister 1969-1972, rahandusminister 1972-1974 ja kantsler 1974-1982.
Kes?
48. See 1963 rajatud ettevõte on Leedu üks tuntumaid alkoholitootjaid, ühtlasi suurim
vahuveinitootja. Ettevõtte keskus asub Lõuna-Leedus Alytuse linnas. Kuulsamatest
toodetest võiks nimetada nende Kuningas Mindaugase vahuveini ja 50 kraadist puskarijooki
Samane. Ka eesti müügilettidelt võib leida firma nime kandvaid šampanjajooke. Mis nime
ettevõte kannab?
49. Milline oli esimene Eesti pinnal eksisteerinud sõjaväe regulaarüksus? Loodi 1350 Saksa
ordu suurmeister Heinrich Dusemeri käsul. Teenis vaheaegadeta kuni likvideerimiseni 1712.
50. Küsitava riigi vapil on kujutatud hindu mütoloogiast pärinevat inimese ülakeha, deemoni
näo ning fööniksi tiibade, saba ja jalgadega olevust Garudat. Riigi rahvusloom on india
elevant ja rahvuspuu torukassia. Mis riigi vapp?

51. See bänd loodi 1999. aastal Nashville'is ja selle liikmed on kõik omavahel sugulased: kolm
venda Caleb, Nathan ja Jared Followill ning nende nõbu Matthew. Siiani on neilt ilmunud
neli albumit, viimane, "Only by the night", 2008. Viimane album sai USAs ka
plaatinaplaadiks ning oli Austraalia 2008. aasta müüduim plaat. Sel aastal pälviti kaks
Grammy auhinda - parim rockiesitus ning parim rock-lugu "Use somebody". Mis ansambel?
52. Küsime tuntud nõukogude füüsikut (1908-1968), Nobeli preemia laureaati. Doktorikraadi
kaitses ta 19-aastaselt. Õppis ja töötas Niels Bohri juures Kopenhaagenis, samuti Saksamaal,
Inglismaal ja Šveitsis. Nobeli füüsikapreemia sai ta ülivoolavuse, eriti vedela heeliumi
teooria väljatöötamise eest. Sai mitmeid auhindu Nõukogude Liidus, sh Lenini preemia.
NSVL TA akadeemik (1946), samuti mitmete välismaiste akadeemiate ja teadusühingute
liige. Kes?
53. See on omapärase välimusega kahekojaline taim. Taimed kasvavad sageli hulganisti koos,
emastaimed ja isastaimed lähestikku. Asustavad tavaliselt kõige kuivemad kasvukohad
männimetsades, metsateedel ja lagendikel, harvem võib neid kohata ka niidul. Kehva
pinnasega kasvukohas on sageli kogu maa nendega kaetud. Taime vars on kaetud kitsaste
viltkarvaste lehtedega, mis ongi õite kõrval teised selle taime kaunistajad. Varre tipus on
tavaliselt koos neli kuni kümme õisikut. Koos moodustavad nad väga pehme välimusega
liitõisiku, mille järgi ongi taim oma nime saanud. Rahvapäraselt kutsutakse teda ka
kõõmahein või salakoirohi. Taim leiab kasutamist ka iluaianduses. Mis taim?
54. Edela-Belgias Monsi lähedal 6. novembril 1792 peetud Jemappes´i lahingut peetakse
eriliseks seepärast, et elukutseline armee sai Euroopas suure kaotuse osaliseks lahingus
revolutsioonilise rahvaarmeega. Tõsi, võitjate arvuline ülekaal oli suur, kuid ka kaotused
rängemad. Kelle vahel peeti maha Jemappes`i lahing?
55. Kes on pildil olev murdmaasuusataja?

56. Riik on oma nime saanud Kolumbuselt sealse ranniku sügava mere järgi. Valdavalt mägine
maa, kõrgeim tipp Las Minas (2870 m) asub Kordiljeerides. Kariibi mere ja Vaikse ookeani
rannikul on madalikke ning Moskiitorannikul laguune, neist suurim Caratasca. Kliima niiske
ja troopiline. Riiki ohustavad orkaanid, neist hävitavaim oli Mitch 1998. Riigi populaarseim
ala on jalgpall. Olümpiamängudelt pole kunagi võidetud veel ühtegi medalit. Mis riik?
57. Küsitav inglise väejuht (1612-1671) oli pärit kuulsat Yorkshire´i perekonnast. Olles teeninud
kümme aastat Hollandi sõjaväes, tuli ta tagasi Inglismaale, kus löödi esimeses Piiskopisõjas
1639 osutatud teenete eest rüütliks. 1642 ühines parlamendiga Charles I vastu. Paistis silma
Marston Moori lahingus, mis võideti suuresti tänu temale. 1645 ülemjuhatajaks nimetatuna
korraldas ta armee ümber ja lõi Charlesi Naseby lahingus, lõpetades mõjukalt esimese
kodusõja. Ta ei pooldanud kuninga hukkamist ning läks protestiks Šotimaale tungimise tõttu
1650 erru. Kes?
58. Äsja kuulutati välja Oscari võitjad ning parima lavastaja tiitli pälvis Kathryn Bigelow
filmiga „Piinakamber“. Ta on esimene naine, kes saanud lavastajana Oscari. Siiski on enne
teda selles kategoorias kolm naist olnud nominentide hulgas, kuid pole auhinda saanud. Kes
on need kolm naisrežissööri?
59. Sündinud 1913 Tallinnas ärimehe pojana. Olnud nooruses tegev reporterina erinevate
ajakirjandusväljannete juures. Kirjutanud kuuldemänge („Lumikellukeste sünd“) ja neid ka
lavastanud. Kirjutanud „Eesti leegionäride laulu“ sõnad. Jõudis 1947 Londonisse. Esindas
Eesti Kirjanike Kooperatiivi kirjastust Inglismaal ja andis välja ajalehte „Eesti Hääl“: Tema
kirjandusliku loomingu lemmikteemaks oli keskaegse Tallinna elu kujutamine (romaan
„Sellest mustast mungast“, jutustus „Raekooli õpilane“, novellikogu „Vaikija“). Eesti
pagulaste elu Londonis kujutavad romaanid „Ainult ajutiselt“ ja „Pagejad“. Kirjutanud
Juhan Liivist näidendi „Üleliigne inimene.“ Kes?
60. Kes on helilooja?

