Bonus track
1. Selleks, et näha Ivo Linnat lendurkapten Viktor Vene rollis, kes
kõneleb Tõnu Kargu häälega on vaja vaadata missugust filmi?

2.Millises juba 1243 aastast poisslapsi koolitavas õppeasutuses on
õppinud 7 Suurbritannia peaministrit eesotsas W. Churchilliga, J.
Nehru, Iraagi kunn Faisal II, Jordaania kunn Hussein, kirjanikud Byron
ja Galsworthy, üks fotograafia rajajaid Talbot ja popstaar James Blunt
jpt? Legendaarsed on Etoni ja selle kooli vahelised kriketimatsid, mida
peetakse alates 1805 aastast.

3.1929 aasta valentinipäeval olid just selle mehe juhitud gängi liikmed
kuulsa Chicago veresauna ohvriteks. Veresauna korraldajajaks on peetud
peamiselt Al Caponet aga pole välistatud ka teised jõud. Kes oli see
alles 1957 aastal Leawenworthy vanglas vähki surnud iirlasest
maffiamees?

4.Davidi kuulsal maalil „Napoleon Alpe ületamas“ on maali alaosal
kaljudesse raiutud lisaks Bonaparte nimele veel kahe väejuhi nimed.
Üks neist on Hannibal, kes on teine?

5.USA presidente arvatakse olevat tabanud needus, mis tähendab seda,
et nulliga lõppenud aastatel ametisse asuvad presidendid kas tapetakse
või siis nad surevad oma ametiaja jooksul loomulikku surma. Needus
kestis kuni Reaganini, kes atendaadis ellu jäi. Seda needust nimetatakse
ühe lahingu nimega, millise järgi sai endale hüüdnime esimene needuse
ohver W. H. Harrison(pildil).Nimetage see 1811 aastal toimunud
lahing, kus Tecumsechi vend Tenskwawata olevat USA
presidentidele needuse kaela saatnud?
6.Stalini lemmiknäidendiks olevat olnud „Turbinite päevad“, milline
pidi olema Stalini soovil pidevalt Moskva Kunstiteatri repertuaaris.Suur
juht olla seda lavatükki käinud vaatamas enam kui 15 korda. Kes oli see
kirjanik, kes kohandas ühe oma romaani teatrilavale ja sai tasuks
selle eest teatri asedirekto ri koha?

7. Nimetage rahvusvaheline sõudevõistlus, kus u 9 km pikkusel
distantsil Berni lähedal Wohlenseel, mõõdavad igal sügisel rammu
maailma tippsõudjad. 2008 aastal õnnestus see mainekas võistlus võita
mitmete ässade ees Allar Rajal. 2009 võitis Mahe Drysdale uue
rajarekordiga.

8. Kes oli esimene Vormel -1 sarjas startinud soomlasest piloot 1974
aastal? Sama perekonnanimega kergejõustiklaste dünastia on toonud
soomlastele OM hõbeda ja MM kulla ning hõbeda.

9.Küsitava ansambli duubelalbum „Wheels of Fire“oli maailma esimene
duubelalbum, mis tõusis 1968 plaatinaplaadi seisusesse. Mis bänd?
(muusika)

10.Eestimaa looduses on

väga varajase õitsejana tuntud taim, mis võib
teinekord juba jaanuaris õide puhkeda.Enamasti õitseb aprillis enne
lehtede puhkemist. Taime õies pole kroonlehti, vaid ainult roosakat
värvi tupplehed. Taimel on ka ilusad läikivpunased luuviljad. Martin
Luther kirjutab, et kuradid ei julgevat seda taime närida, sest see
põletavat neil kurgus nagu püha tuli. Meditsiinis alustati taime
kasutamist seetõttu, et arvati, nagu tuleks kurja kurjaga välja
ajada.Nimetage see rahvasuus ka küüvitsana tuntud taim!

Põhim äng
1.Esimeseks küsimuseks sobib suurepäraselt minu

poolt ka 10 aastat tagasi küsitud kirik.1928 aastal
valminud kirik on ainuke Eestis, kus kirikukell ei
mahtunud kellatorni ära ja on toodud konsooliga torni
välisküljele.M is kirik?

2.Kes on see „oskusliku lt“ binoklit kasutav mees?

3.Näete Lada katsetust mahtuniversiaalide
valdkonnas Lada 2120M. M is nime kandis see
automudel(tootmises 1998 -2005)? Automudelist on
kindlasti tuntum üks samanimeline kolmemastiline
fregatt, milline tegi ümbermaailmareisi 1803-06.

4. Fotol on Mehhiko rahvuslill, millise looduslik
algkodu ongi Mehhikos. Lill on oma rahvusvaheliselt
tunnustatud nime saanud ühe 18.sajandi Rootsi
botaaniku järgi.Sakslastel on selles osas teistest
rahvustest erinev arvamus ja nemad eelistavad lille
nimetada ühe St Peterburi ülikooli juures tegutsenud
Saksa loodusteadlase järgi pandud
nimega.Saksakeelne nimevariant on Eestiski
laialdlaselt kasutusel - tõsi küll oluliselt eestindatud
kujul. M is lill?( võite nimetada ükskõik kumba
teadlase järgi nime saanud variandi)
5.Kes promob fotol Eesti võrkpa llikoondise
fännisärke koos Niki, Ko it Toome, Arnold Rüütli
ja Vilja Savisaarega(fotol palliga)?

6.Fotol on Hollywoodi tõeline diiva - möödunud aastal omistati talle
au- Oscar, sest oma karjääri jooksul jäi pärisOscar talle teenimatult
kättesaamatuks.Küll aga võitsid Oscarid mõlemad tema abikaasad.
Esimene abikaasa sai oma Oscari peaosa eest 1951 aastal ning teine
abikaasa Jason Robards sai lausa kaks parima meeskõrvalosatäitja
kuldmehikest 1977 ja 78.
Filmisõbrad mäletavad küsitavat kindlasti filmist “How to marry a
millionaire“, kus ta sebis endale kandvaima naisrolli Marylin Monroe
ja Betty Grable eest. Uuemal ajal on minevikustaari kasutanud von
Trier oma filmides „Dogville“ ja „Manderley“. Oma filmidebüüdi
tegi küsitav aga juba 1944 aastal filmis „To Have and have Not“
Kes?
7. Kaardil on punasega märgitud Poola suurim( 35 579 km2 )ja
rahvarohkeim u 5,1 miljonit elanikku vojevoodkond.Vojevoodkonna
keskus on Varszawa.M is vojevoodkond ?

8.Fotol on Henri Charriere - üks maailma kuulsamaid vanglapõgenikke.1969
aastal ilmus Prantsusmaal tema autobiograafiline romaan, kus ta kirjeldab
oma pööraseid seiklusi Prantsuse Guajaana vanglates ja sealt
põgenemisi.1973 aastal tehti bestselleriks muutunud raamatu põhjal ka film(peaosas Steve McQueen).Raamat ja film kannavad nime, millise all
Charrieret vanglas tunti. M is nime? Küsitav raamat on ilmunud 1993 ka eesti
keeles.
9.Fotol kujutatud kunstnik jätkas loometegevust ka kõrges eas. Artriidi tõttu
oli ta sunnitud laskma pintsli küll endale käe külge siduda kuid maalimist see
ei seganud. Näete mitmeid tema töid. Kes on kunstnik?

10.Kes? Kui algas Eesti Vabadussõda (1918–1920), määrati
ta " Lembitu" rooduülemaks. Ta võttis osa kõigist
Vabadussõja dessantidest, mis toimusid ajavahemikus
detsembrist 1918 kuni jaanuarini 1919. Tervet dessanti juhtis
küsitav 11. jaanuaril Kundas, kus ta juhatas umbes 300mehelist üksust ja lõi vaenlase taganema. 18. jaanuaril Utria
dessandis määrati ta vast vabastatud Narva-Jõesuu
komandandiks ning aitas vabastada Narvat. 28. novembrist
1919 kuni 1. märtsin i 1925 oli ta Eesti M erejõudude
juhataja. Mereväekapten suri 1. jaanuaril 1926 tuberkuloosi
oma kodus Sauel.

11.Fotol on kujutatud o ma riigi esimest presidenti. Ta oli oma rahva seas nii
„palavalt armastatud“, et peale tema surma 1979 aastal president palsameeriti
nõukogude spetsialistide abiga ning tema surnukeha saab igaüks futuristlik –
kosmilise kujuga mausoleumis(pildil) riigi pealinnas vist tänini vaatamas
käia.Kes on see sellist austust pälvinud Lenin i rahupreemia laureaat?

12.Vasakpoolsel fotol on 1940 te filmiikoon, kes oli
tuntud eelkõige oma nn peckaboo soengu tõttu. II MS
ajal oli ta valitsuse palvel lausa sunnitud oma soengut
muutma, sest tuhanded sõjatööstuses töötavad naised
jäljendasid oma iidoli soengut ning see tõi endaga
kaasa ohtralt tööõnnetusi.Parempoolsel pildil on aga
näitleja ja TV saatejuht, kes on tuntud ehk eelkõige
seetõttu, et suutis loomulikul teel viia oma kehakaalu
118 kilo pealt 55 kilo peale. Tema Talk -showd on
näidanud ka Eesti telekanalid. M is on nende daamide
ühine perekonnanim i?

13.Fotodel olev auto(?)on paljudele tuttav Inglise
komöödiaseriaalidest nagu Mr. Bean . Selle
kolmerattalise liiklusvahendi juhtimiseks piisas
Suurbritannias ainult mootorratalubadest ja ka hind oli
tal küllaltki mõistlik-kuid rahuldavaid müüginu mbreid u
15 aastase tootmise jooksul ei saavutatudki. Mis selle
asjapuu nimi oli?
14.Fotol on Pärnumaa suurim tööandja - Wendre ainuomanik. Möödunud suvel käivitas ta ka endises Pärnu
Linakombinaadis voodivabriku ning samuti on ta
tuntud suure golfiedendajana. Kuna tagasihoidlikust
rootslasest Eesti majandusväljaannetes palju ei
kirjutata-siis on ehk kellegile abiks teadmine, et
George Lazeny Bondi filmi „ On Her Majesty's Secret
Service“ rezhissöör on küsitava ärimehe
nimekaim .Kes?
15.Fotol olev kena mees on tuntud ühe Iiri Folk-punk-rock bändi asutaja, solist
ja laulukirjutaja Shane McGowan. Nimetage see bänd mille muusikat
kuu lete!
NB! Ärge pakkuge The Nipple Erector it( The Nippsi) -see on varasem projekt
kui 1982 aastal asutatud küsitav bänd.

16.Fotosid teemal –ilusad Eesti naised. Kes?

17.
Kaardil on kujutatud üht Moskva linnaosa ja selle
vappi.Sellest linnaosast on pärit näiteks ekspeaminister Mihhail
Kasjanov.Kurikuulsaks muutis selle linnaosa aga sealt pärit kuritegelik
grupeering, milline tegi omal ajal vägitegusid ka Eestis.Grupeeringu
üks liidritest on Arnold Tamm -nüüd Spivakov, kelle isa on Eesti
kirjanike liidu liige ja tuntud tõlkija Arnold Tamm sen.Linnaosa?
18.Kui selle daami auto läks juhuslikult põlema, ületas see kohe

rahvusvahelise uudiskünnise ning räägiti poliitilisest
mõrvakatsest.Tema abikaasa on Poola välisminister R.Sikorski ja
ta ise on kommunismi kuritegude uurimisele pühendunud
ajaloolane ja ajakirjanik, kelle tuntuim teos on „GULAGI
ajalugu.“, mille eest ta pälvis 2004 ka Pullitzeri preemia.Kes?

19.Vasakpoolsel fotol on 19 sajandi
kuulus Prantsuse õhuakrobaat ja
parempoolsel tema järgi nime saanud
laialt kasutatav spordirõivas.Akrobaatrõivas?

20. Näete ühe riigi nn vabadussammast,
milline asub praegu Kalemegdani
kindluse juures.Esialgselt asus kuju linna
keskväljakul, kuid kohalike
moraalijüngrite jaoks oli alasti mehekuju
ilmselt liiga suure suguorganiga, sest
nende nõudmisel paigutati skulptuur
kõrvalisemasse kohta. M illises pealinnas
see rahva seas armastatud kuju asub?

21.Fotol on sõjakangelane kindralmajor John
Frost, kelle jaoks jäi fotol olev sild „Liiga
kaugeks“ ning see kannab nüüd tema nime.
Millises linnas see sild asub? Kaks
ülejäänud selles linnas asuvat, üle sama jõe
viivat silda kannavad Nelson Mandela ja
Andrei Sahharovi nimesid.
22.Fotol on Stieg Larsson-Rootsi kirjanik, kelle raamatuid on maailmas
müüdud enam kui 15 miljonit eksemplari.Kuulsuse tõi talle nn Milleeniumi
triloogia. Autor ise jõudis küll ära näha vaid triloogia esimese raamatu
ilmumise Rootsis-ta suri 2004 südameinfarkti, kuid praegu on tema raamatud
pidevalt müügitabeleis kõrgetel kohtadel. Milleeniumi triloogia esimene
raamat oli „Män Som Hatar Kvinnor“(Mees kes vihkas naisi) Inglise keelde
tõlgituna algne pealkiri millegipärast enam ei sobinud ja nii on ka Eesti
keeles ilmunud raamatu pealkiri tõlgitud Inglise keelest.M is on siis Larssoni
tuntuima romaani-triloogia esimese osa pealkiri Eesti keeles?

23.Näete ühe kunstniku -dadaisti töid. Kes on see
kunstnik?

24.Fotol on Eestis üsna tavaline käpaline-looduslik orhidee.
Kogenematu taimemääraja võib küsitava kauni taime ajada vabalt
segi sarnase püramiidja koerakäpaga kuid mina eeldan vastuseks
siiski Jaan Kaplinski luulekoguga kokkulangevat taimenime.
Mis taim?

25.Nimetage need kaks kaunist Balkanil asuvat järve,
millistest üks on lausa kolme riigi piirijärv! Kolmas
väiksem järv , milline jaguneb vaid Kreeka ja Albaania vahel,
kannab keskmise järvega sama nime kuid on lihtsalt Väike..... .

26.Mees fotol on üks salapärasemaid nõukogude
estraadikunstnikke – maag ja hüpnotisöör ja selgeltnägija.
Beria protezee.Tema legendaarseim vägitegu oli riigipangast

valge paberilehe alusel 100 000 rubla väljavõtmine.(
Eluaastad 1899-1974 ).Naine(1968) on tuntud eelkõige
teleseriaalidest „Will & Grace“ ja „The starter wife“.
Perekonnnimi on neil muidugi ühine ja kui mul oleks
spetsiaalne teaduse ja tehnika plokk, siis ma paigutaksin
selle küsimuse perekonnanime aluseks võttes sinna.
M is on nende perekonnanim i?

27.Supermodell ja spordistaar selline kooslus on tänapäeval
tavaline. Kes on need 2007 aastal abiellunud staarid? (Vaadake
ka neid pilte, millistel nad nii ontlikud ei ole.)

28.Maalil kujutatud tuntud teadlane ei rikastanud tõenäoliselt
inimkonna genofondi abielludes oma nõo Emma
Wedgwoodiga - kuid 7 nende kümnest ellujäänud lapsest
olid kõik täiemõistuselised kodanikud , kellest kolm jõudsid
tõusta lausa Kuningliku Nõukogu liikmete staatusesse kui
astronoom, botaanik ja insener. Paari 1964 aastal sündinud
otsest järeltulijat Emmat peetakse aga hetkel üheks
lootustandvamaks briti romaanikirjanikuks, kelle raamatud
„The Mathematics of Love ja “ A Secret Alchemy“ on saanud
sooja vastuvõtu osalisteks.Kes on see teadlane?

29.M illisest film ist on pärit see kaader, kus
näete Stefania Casinit tegemas handjobi
korraga kahele kino suurkuju le Roberto de
Niro le ja Gerard Depardieule? Nimetage see
1976 aastal valminud B. Bertolucci kaheosaline
linateos, millisel pikkust 5 tundi ning mille

tegevustik hõlmab 45 aastat. Vastata saab kahte
moodi.

30.Fotol on Seattlest pärit õdedepaar Ann & Nancy Wilsonid,
kes lõid 1973 aastal menuka rockbändi, milline tegutseb tänase
päevani.Üks õdedest on abielus tuntud filmimehe Cameron
Crowega, kelle käsi oli mängus ka bändi 1987 aasta Billboardi
nr 1 singli „Alone“ video juures, lugu kaverdas 2007 ka Celine
Dion. Bändi esimeseks tuntuimaks hitiks oli
„Barracuda“(1977) N imetage see bänd, mille h ittlugusid ka
kuu lete.

31.Maalil on kujutatud James Brooke, kes sai Brunei
sultanilt tänutäheks piraatide hävitamise eest
Sarawaki Radza tiitli. Tema järglased valitsesid
valgete radzadena alatea 1842 aastast enam kui 100
aastat.Teda on oma raamatutes ära maininud ka
Kipling kuid vasakpoolsel pildil olev kirjanik kirjutas
temast lausa romaani pealkirjaga „Lord Jim“ Romaan
on Tammsaare tõlkes ilmunud ka Eesti keeles.Kes on
see kirjanik?Veel teoseid-„Narcissuse neeger“,
„Nostromo“, „Lääne pilgu all“
32.Kes kutsub sellel klassikalisel propagandaplakatil britte armeega
ühinema?( Kuna küsimus paikneb elementaarsete teadmiste plokis siis
rohkem lisavihjeid ei tule!)

33.See foto on tehtud ühes kaunis Prantsuse külakeses
Fointainebleau metsa lähistel.Küla on andnud nimetuse
tervele prantsuse maalikunstnike koolkonnale, kellest
näiteks Rousseaule ja Milletile meeldis see külake
sedavõrd, et nad kolisidki sinna ning ka surid selles
külas.Nimetage see küla-koolkond?

34.Fotol vestleb kikilipsustatud härrasmees Liis Lassiga. Üldse on tal
tulnud oma elu jooksul kokku puutuda paljude kauniste Eesti
naisterahvastega nagu Ingrid Nigola, Anu Saagim, Carmen Uibokant,
Kätlin Maran jpt. Kes on see mees?

35.Tänane pedeküsimus. Kes on see mürgiõuna
ampsanud „Lumiva lguke“, keda loetakse üheks
arvutiteaduse loojaks? Teise maailmasõja ajal tegeles ta
Bletchley Parkis krüptograafiaga. Muuhulgas osales ta
sakslaste Enigma murdmisel. Pärast sõda projekteeris ta
Londonis Rahvuslikus Füüsikalaboratooriumis ühe esimese
programmeeritava elektronarvu ti. Tema artikkel
"Computing machinery and intelligence" oli teedrajav
tehisintellekti alal.Tuntud on ka üks temanimeline test.

36. Kaardil on punasega kujutatud Xinjiangi Uiguuri autonoomne
piirkond. Küsin selle piirkonna pealinna. 2,5 miljonilise
elanikkonnaga linn on ühtlasi ka merest kõige kaugemal asuv
miljonilinn. Lähima mereni on linnast maad u 2500km . 1953.
aastani oli linna ametlik nimi Dihua.
5. juulil 2009 toimunud uiguuride meeleavaldusel puhkesid linnas
kokkupõrked uiguuride ja hiinlaste vahel. Rahutusi saadeti maha
suruma sõjavägi. Ametlikel andmetel oli 7. juuliks hukkunud 156
meeleavaldajat, vahistatud oli üle 1400 inimese.M is linn?

37.Fotol oleva moekunstniku üheks tuntumaks tööks on Jane Fonda
kostüüm filmist „Barbarella“.Talle meeldib palju kasutada metalli,
plastikut, paberit ja teisi ebatradistsioonilisi materjale. Arhitektiks õppinud
mees töötas algul Diori, Givenchy ja Balenciaga juures kuni avas 1966
aastal oma moemaja. Fotol on ka tema üks tema parfüümidest“Million “
Kes?
38. Maalil kujutatakse Kulikovo lahingu eelset
kahevõitlust tatari vägilase Temir Murza ja venelaste
parima munk-sõdalase vahel. Mõlemad osapooled said
selles kahevõitluses surma. Kuid vene vägimees olla
sadulast maha mitte kukkunud ning see enne tõi
venelastele lahingus võidu. Mehe põrm maeti
Moskvasse ja ta ise kanoniseeriti. Temanimeline linn
asub Moskva oblastis ja alates 2003 aastast sõidab
Moskva ja Peterburi vahel temanimeline kiirrong.
Nimetage see vene vägimees!

39.Fotol olev korvpallur Brian Lynch on
fotol oleva jalgpalluri väimees. Jalgpallur,
kes aasta tagasi kahjuks vähki suri, on oma
kodumaal legend kui rahvuskoondise
vankumatu kaitsetala, kes kaitses riigi au
nii 1984 EMil, kui 1986 ja 1990 MM
finaalturniiril. Nimetage jalgpalluri tütar
ja korvpalluri abikaasa!

40.Fotol on lauljatar kodanikunimega Pauline Matthews. Tema
elu edukaim aasta oli kindalsti 1976 , mil ta laulis koos Elton
Johniga nr 1 Hitiks dueti“ Don't Go Breaking My Heart". 1993
tegi ta koos Eltoniga teisegi dueti , millisega tõusti edetabelites
kohale nr 2 Cole Porteri „True Love“ Ilma Eltonita lauldes on
tema kõrgeimaks tabelikohaks jäänud nr 13 Mis nime all me
seda Eltoni satelliiti tunneme?

41.Fotol on endine Euroopa Komisjoni väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtete konkurentsivõime edendamise direktoraadi direktor. Praegu töötab ta
Euroopa Komisjoni teadus- ja arendustegevuse peadirektoraadi direktorina.
Tõenäoliselt on ta kõige kõrgemal positsioonil olev Eesti naine Brüsselis.Kes?

42. Ameerikas on mustad praegu moes. Fotodel on
endine astronaut ja sõjakangelane, praegune NASA
juht (adminstrator).Vietnami sõja veteran kutsuti
astronautide ridadesse 1980.1986-1994 osales ta neljal
kosmoselennul. Veebruarist juunini 1998 osales ta
Kuveidis operatsioonis Kõrbetorm mereväe
ekspeditsioonivägede ülemana. Juulis 1998 omistati
talle kindralmajori auaste ja ta määrati Jaapanis
asuvate USA vägede ülemjuhataja asetäitjaks.
Augustis 2004 läks ta sõjaväest erru. 2009 suvel sai
NASA bossiks. Kes?
43.Küsitava linnu Recurvirostra avocetta keha on tuvi kehaga suuruselt üpris
võrdne, küll on ta aga tunduvalt piklikum ja sarnaneb värtnaga, millele on
ohtralt lõnga peale keritud. Linnu põhivärvus on kajakahall, pealagi veidi
tumedam ja hoosuled mustad. Kui lind tiivad seljale kokku tõmbab, on tiibadel
näha veel üks tume vööt, mistõttu linnu tagakeha tundub kõrvalt vaadatuna
vöödilisena. Tema punased, otsekui külmavõetud jalad on kehapikkused, mis
jätab linnust mulje, nagu kõnniks ta karkudel.Varvaste vahel algab umbes varba
keskpaigast pruunikaspunane ujunahk.Lind on levinud väga hajusalt; ta asustab
stepi soolajärvede kaldaid Doonaust Taga-Baikalimaa kaguosani ning Musta,
Aasovi, Kaspia ja Araali mere rannikualasid. M eil on lind püsiva lt pesitsenud
alates möödunud sajandi teisest poolest Hiiumaal Käina lahe ääres ning
mõnedel Eesti läänesaartel. . M is lind? (Linnu eestikeelne nimi on nii tore, et
näiteks mu poeg käib Kesklinna lasteaias selle linnu nimelises rühmas.)
44. Näete ühe Prantsuse kaubanduskontserni logo. Koos Wal–Marti ja
Tescoga kuulutakse maailma kolme suurima jaekaubandusettevõtte hulka.
Euroopas ollakse oma valdkonnas kindlalt suurimad.Tegutsetakse neljal
kontinendil enam kui 40 s riigis. Eestile lähimat selle firma hüpermarketit
võib hetkel näha Poolas(riigis on 72 kontserni hüpermarketit). 2009 suvel
siseneti ka Venemaa turule ja avati Moskvas hüpermarket, kuid juba sama
aasta sügiseks oli prantslastel isu täis ja kogu kupatus müüdi maha.Nimetage
see kontsern, mille tõlge prantsuse keelest oleks –risttee!

45.Fotodel on punk-rock ansambli Gossip lesbiline solist.Ta on löönud laineid
oma kummalisevõitu käitumisega. Näiteks propageeris ta mingil ajal naiste
loomulikku lõhna, mille saavutamiseks ei tohtivat naised ennast raseerida ja
kasutada deodorante ja muud taolist keemiat.Kui sellistele kiiksudele lisada
veel tema üldine väljanägemine ja kummaline riietus-saamegi kokku kompoti
millise nimi tasub meelde jätta ja küsida. Kuulete teda muidugi laulmas ka.
Kes on see ülekaalu line naturaalse naiselõhnaga rockstaar?

46.Fotol olevat meest loetakse ühe riigi rajajaks.Tema eluloofilmis (1998),
kehastas teda tuntud Dracula/Saruman - Cristopher Lee.Üks Ankara,
Teherani ja Chicago peatänavatest kannab tema nime.Kes (1876 -1948)?

47.Millisele tuntud ajaloolisele sündmusele pühendatud
mälestusmärki näete? Selle 91 meetrit kõrge asja nimi on
Völkerschlachtdenkmal ja valmis ta 1913 aastal peamiselt
loteriide korraldamisest ja annetustest laekunud rahaga.Ehitati
teda 15 aastat. Tema juurde saab kõige mugavamalt
trammidega nr 2 ja nr 15.

48.Kes on pildil paremal –teise tuntud omakandi mehega
juttu vestmas?

49.Kes on see kaunis blond eesti näitlejanna? Et te ei
vastaks massiliselt Evelin Pang - tuleb anda lisavihje küsitav elab hetkel koos Toomas Lungega.

50.Fotol olevalt logolt on kustutatud kaks nime.Küsitava
firma esinduskauplus Tallinnas sattus „Pronksiööl“ samuti
rüüstajate ohvriks, kuid mitmete kommentaatorite arvates
kannatas firma peamiselt just vandaalitsemise, mitte
varastamise pärast, sest purjus Lasnamäe tibla, ei oskaks
tõenäoliselt selle esinduskaupluse poolt pakutavaga peale
selle lõhkumise suurt midagi ette võtta.M is firma logo?

51.Maalidel on kujutatud Lenini lemmikautorit, k elle
„Päikeselinna” järelsõnas (Loomingu Raamatukogu,
2005/15) on kirjutatud, et Lenin armastas autorit nii väga,
et laskis tema nime Kremli müüri äärde graniitsambasse
raiuda. Kes oli see sotsialist –utopist, kelle loom ingu
austajad olid n ii Lenin ku i ka H itler ?
Küsitava eluaastad on (1568-1639). Küsitav koostas 1638
aastal Richelieu palvel tulevase Päikesekuninga Louis
XIV sünnihoroskoobi.

52. Hooveri tammi taha, tekitatud paisjärvele, USA
suurimale veehoidlale, anti parempoolsel fotol oleva mehe
nimi 1936 aastal peale küsitava surma. Bureau of
Reclamation juhina vedas küsitav kogu Boulder Canyon
projekti, mille tagajärjel valmisid nii tamm kui
veehoidla.Kelle nime kannab veehoid la?

53. Kuulete suurepärast balletimuusikat, millise autoriks on
fotodel olev mees. Teos ja autor?
Muusikat sellest balletist kuuleb ka Ice Age II ja Ice Age III
osas ning 1984 kirjutati muidu sõnadeta Adagiole sõnad ning
Andy Williams laulis selle populaarseks nime all“Journeys
end“

54.Millise 1837 aastal alguse saanud firma logol on alati olnud hirv?
Sellel pildil olev on kaheksas hirvepildiga logo firma ajaloo
jooksul.Esimene hirvelogo võeti kasutusele 1876.Eestis on firma
toodangu ametlik edasimüüja AS Mecro.

55.Fotol olev näitlejanna avaldas 2000 aastal autobiograafia „My Life
as a 10-Year -Old Boy “ , mille põhjal tõi ta hiljem teatrilavale ka
menuka nn ühe naise monoetenduse. Heale näitlejale omaselt on tal
kodus nii Emmy kui ka Annie ning hoolimata 52 eluaastast teda
tööpuudus niipea küll ei ähvarda. Kes?

56. Näete ikooni, kus on kujutatud 5.sajandil elanud varakristlikku
pühameest.Oma elu erudiidina veetnud mees elas u 15 meetri kõrguse
kivisamba otsas, et viibida taevariigile võimalikult lähedal. Samba otsas
veetis ta oma päevi nii vihmas kui päikeses ja elatus sellest piskust mida
talle tõid inimesed , kes soovisid kuulda tema vaimseid nõuandeid. Peale
ta surma asutati ta elupaika tema mälestuskirik, mis oli toona suurim
kristlik kirik maailmas. Tema koduks olnud sambast on tänapäeval alles u
2 meetri kõrgune jupp.
Kes oli see tänapäevases Süürias Aleppo(Hababi) lähedal elutsenud
sambapühak(stüliit), keda austasid nii kristlased kui moslemid?

57.Fotol nähtav mägi asub Kanadas Baffini maal. Tegu on maailma kõrgeima
püstloodse kaljuseinaga. 1250 meetri kõrgune püstloodis kaljusein kujutab
endast magnetit kogu maailma kaljuronijate jaoks.
Pakistanis asuv Trango Tower on küll 90 meetrit kõrgema kaljuseinaga kuid
seal pole kaljusein täiesti püstloodis.Nimetage see kaljuron ijate
unelmatetipp!

58.Piltidel kujutatud Prantsuse marssal alustas oma
sõjameheteed 20 aastasena Võõrleegionis reamehena, 1864
aastaks oli ta tõusnud marssali aukraadi - olles läbinud kõik
auastmed madalamast kõrgeimani.35 aasta jooksul osales ta
praktiliselt kõigis Prantsusmaa sõjalistes kampaaniates ja
nautis kaua võitmatu sõjakangelase kuulsust. Kuid kui 1870
aastal tabas tema juhitud Prantuse armeed sõjas Preisimaaga
häving, anti mees sõjakohtu alla ja mõisteti surma.
Surmanuhtlus asendati hiljem üksikvangistusega Sainte–
Marguerite saarel. Vangis olla ei tulnud mehel kaua, sest
tema leegionäridest sõjasõbrad aitasid tal ellu viia uskumatu
põgenemise põgenemiskindlast vanglast.Oma elu viimased
kümmekond aastat veetis ta Hispaanias eksiilis.Kes on see
väejuht(1811 -1888)?

59.Fotodel olevad Triumphi mootorrattamudel
ja Pontiaci automudel kannavad Utahis asuvate
peegelsiledate soolaväljade nime, kus on
püstitatud kümneid kiirusrekordeid.Ka
viimasel ajal paljuküsitud Burt Munro püstitas
oma legendaarsed mootorrattarekordid just neil

väljadel. M is nime need kannavad?
60.Fotol olevat naist peetakse Ameerika kõigi aegade kuulsaimaks
naisluurajaks.Mõnda aega ka Tallinnas USA konsulaarametnikuna töötanud
naine, paistis silma II MS ajal Prantsusmaal vastupanuliikumise ridades võideldes.
Kogu tema tegevuse muudab eriti imetlusväärseks asjaolu, et ta kaotas oma
vasaku jala juba 1932 aastal juhusliku jahiõnnetuse käigus ning sooritas oma
kangelasteod ringi liikudes puujalal. Koodnime „Diana“ all tegutsedes omandas ta
Prantsusmaal legendaarse kuulsuse ning Gestaapo pani tema eest pearahaks välja

vägagi soliidseid summasid. Ainsa tsiviilisikust naisena autasustati teda II MS ajal
toimepandu eest USA „Distinguished Service Cross“ auristiga. USA luure heaks
töötas ta analüütikuna kuni 1966 aastani.Kes (1906-1982)?

