
Kuma Talvekilb / Paide, 18.XII 2010 
 

1. Charlene Wittstocki sportlaskarjääril polnud eriti viga, säravaim saavutus on ehk viies koht 4x100 m 
kombineeritud teateujumises Sydney olümpialt. Samasse aastasse jäi ka kohtumine, mis muutis tema elu. 
Üks asi on viinud teiseni ning nii asubki ta järgmise aasta juulis positsioonile, mis on olnud küllalt kaua 
vaba pärast eelkäija (kellest Mika on näiteks kirjutanud poploo) hukkumist autoõnnetuses. Mis rolli asub 
täitma Charlene Wittstock? 
 
 
 

2. Kes on see ehtekunstnik, Eesti Kunstiakadeemia 
erakorraline professor?  

 
 

 

 

 

 

 

3. 2003. aastal BBC poolt vändatud sari seitsmest tööstusmaailma imest pühendas avaseeria maailma 
suurimale aurumootoritega rataslaevale. Selle pikkus oli 211 m, veeväljasurve 18 915 tonni ning kuus 
masti kandsid nädalapäevade nimesid. Valge elevant (nagu rahvasuu seda kutsus) valmis 1858. aastal 
Isambard Kingdom Bruneli juhendamise all, oli oma ajast kõvasti ees ega suutnud end paraku õigustada. 
Suuruse tõttu ei mahtunud ta sadamatesse, puksiiride jaoks jäi liiga raskeks ning söekulu tõttu osutus 
ebarentaabliks. Kiiruseks saadi küll 13 sõlme, kuid enamuse aega ta lihtsalt seisis või oli remondis. Laeva 
lammutamisel 1888-1889 olevat leitud ka halva õnne põhjus – kaks inimskeletti topeltpõhja vahelt – kuid 
tõenäoliselt on tegu vaid legendiga. Mis laev? 
 
 

4. Järvamaa kõrgeimaks tipuks on 136 m kõrgune Tõrevere mägi Järvamaa ja Lääne–Virumaa piiril, mille 
tipus (ja sisemuses) riivavad pilku Nõukogude armeelt pärandiks jäetud raketibaasi rusud. Kuna sinna 
mäkke polnud poole sajandi vältel asja isegi neil, kes elasid mäe jalamil, peeti viimase ajani Järvamaa 
kõrgeimaks hoopis Kõrvemaal, Albu vallas Mägede külas asuvat kõrgendikku (105,8 m merepinnast), 
mille vaatetorn küündib ~130 m üle merepinna. Mäe nimi pärineb otse eeposest ja on seotud Kalevipoja 
toimetamistega. Seal tegutseb suusa- ja puhkekeskus, kus korraldab murdmaasuusavõistlusi ka Jaak Mae. 
Lisaks ollakse pürgimas ekstreemspordimekaks; täpselt nädala eest avas uksed lumelauakool. Mis mägi? 
 
 

5. Küsime juudi rahvast valitsenud osavat, jultunud ja tujukat poliitmängurit, kes päritolult oli hoopiski 
idumealane (ehk edomlane). Ehkki tema valitsuse ajal laiendati templimäge ning ehitati meeletult palju – 
paleed kerkisid Jeruusalemmas, Samaarias, Jeerikos jm – vihati teda võõra päritolu ja julmuse tõttu. 
Keiser Augustus olevat jumalavallatu valitseja kohta öelnud: „parem on olla tema siga kui tema poeg“. 
Võimuhulluses tappis üsna valimatult, sealhulgas ka oma kolm lihast poega. Uut kuningat, vastsündinud 
Jeesust peljates tapeti tema käsul Petlemmas kõik väikesed poisslapsed. Ilmselt just selle (vägivaldsust 
arvestades üsna kõrvalise tähtsusega) massimõrva tõttu teataksegi seda kuningat üsna hästi. Kes? 
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6. Tänavu tähistas oma 50. sünnipäeva lasteajakiri Täheke. Kes on selle olulise Eesti kultuuriajakirja 
toimetaja? Sel postil on ta töötanud juba 2003 aastast, varem on ta olnud ka EPLi kultuuritoimetuse 
juhataja ning kultuurilisa Arkaadia toimetaja. Lisaks toimetajatööle väärivad äramärkimist ka tema 
ilukirjanduslikud tõlked vene keelest (nt Jerofejevi „Hea Stalin”, Ulitskaja "Lõbus matus"). Tema eraelust 
võime üht-teist teada saada raadiosaate "Rahva Oma Kaitse" kaudu, on ta ju Andrus Kivirähki abikaasa. 
Seda tõika arvestades ärge vastustelehele Kivirähk kirjutage, me ootame teilt ikka tema abielueelset nime. 
 
 

7. Balaenopterea acutorostrata  levila on lai, kuid sellegipoolest on kohti, kus tema leidumine üllatab ka 
teadlasi. Nii üllatas teadlasi üks selline Brasiilia südames, Amazonase regioonis Para osariigis asuvas 
Santaremis (~1600 km kaugusel rannikust). Tegu oli teistest eraldunud isendiga, sest teadaolevalt võib ta 
elada nii erakuna, paarikaupa kui ka suuremates rühmades. Nende eluiga on kuni 60 aastat, suguküpsuse 
saavutavad 6. eluaastal, paarituvad enamasti talvel ning tiinus kestab 10 kuud. Tavaliselt rändavad päris 
palju, liikudes kiirusega kuni 30 km/h. 1970. aastatel langes nende populatsioon tänu küttimisele 
märgatavalt, seetõttu on nende tapmine tänapäeval lubatud vaid n-ö teaduslikel eesmärkidel. Üht sellist 
on kujutatud ka Eesti ja Tšiili ühisel postmargil. Milline elukas? 
 
 

8. Aasta 2010 oli sellele sihikindlale naisterahvale kindlasti meeldejääv 
eelkõige ühe autasu tõttu, mida ta ise kirjeldas ülevoolavalt kui 
„kullast, väikeste teemantidega“. Seda saavutust hindasid kõrgelt 
teisedki, sest juba paar päeva hiljem autasustas tema kodumaa 
president Danilo Türk teda Kuldse ordeniga teenete eest ning veel 
nädala jagu hiljem pälvis ta ühe kahest esmakordselt välja antud Terry 
Foxi auhindadest. Kes on see kõrget tunnustust kogenud daam? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Näete pilte ühest Liguuria linnakesest, kus Friedrich Nietzsche olevat ”leidnud tee” Zarathustrani (1882); 
itaallased ja jugoslaavlased lõpetasid tülitsemise Istria, Dalmaatsia ja mõne Aadria mere saare pärast 
(1920) ning sõlmiti kahe isolatsiooni sattunud riigi poolsalajane koostööleping (1922). Kirjasõnast võib 
selle paiga kohta teavet leida alates 964. aastast, kuid maapõuest koguni VIII sajandist eKr. Mis linnake? 
 

 
10. Kuulete lugu mullu loodud nn “supergrupilt” “Them Crooked Vultures”, kus ka küsitav isik koos Josh 

Homme’i (Queens Of The Stone Age) ja Dave Grohliga kaasa lööb. Ilma igasuguse kahtluseta on tegu 
rockmuusika legendiga, lisaks osalemisele legendaarses rockansamblis tuntakse teda ka kui edukat 
arranžeerijat, heliloojat, produtsenti ja multiinstrumentalisti – ta mängib nt kitarri, bassi, steel kitarri, 
ukulelet, klahvpille, mellotroni jne. Ta on olnud produtsendiks R.E.M-ile, Peter Gabrielile, Foo 
Fightersile, Brian Enole jpt. Loetelu tema saavutustest võiks veelgi jätkata, kuid pigem küsime – kes? 
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11. Kognitiivne neuroteadus ja neurokeemia on teadusvaldkonnad, mille õpingutele Harvardi ülikoolis 
spetsialiseerus aastatuhande alguses üks hiljutine Eesti kergejõustiku rekordiomanik. Õpingud lõpetas ta 
cum laude bakalaureusekraadiga psühholoogias ning suutis hiljem veel parandada Eesti rekordit. Oma 
põhialal võitis 10 Eesti meistritiitlit (sees ja väljas) ning korra valiti ka aasta parimaks kergejõustiklaseks. 
Huvilisi hämmastas ta nii sisukate intervjuudega kui ka Tartus visatud alla-9m-odakaarega. Londonis 
finantsanalüütikuna tööle asumist põhjendas nii: „Spordikarjääri jooksul ei tundnud ma kahjuks peaaegu 
kunagi, et see, mida ma teen, olnuks kasulik või eeskujulik. Kergejõustik oli ülepolitiseeritud. Otsisin 
teadlikult intensiivset ja ajamahukat tööd, mis aitaks mõtted spordilt eemale viia“. Kellest on jutt? 
 
 

12. Kaks pilti tänavu märtsis suure tunnustuseni jõudnud mehest (fotod on aastaist 1992 ning 2008). Kes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Pildil oleva helekollase aiailutaime mõned lähisugulased – näiteks verev ja villane – võivad metsistuda ja 
on väga mürgised. Nende lehtedest valmistatud südamepreparaadid tugevdavad südame kokkutõmbeid 
ning parandavad ebakorrapäraseid südamelööke; üledoos on aga ohtlik, põhjustades meeltesegadust, 
oksendamist ja minestamist. Lehtede põletamisel tekkiv suits olevat maagiline ruumi puhastaja, kaitseb 
kurjuse eest, soodustab meditatsiooni, meelitab ligi õnne ning kutsub esile nägemusi. Selle taime 
kodumaaks on Lääne-, Kesk- ja Lõuna-Euroopa ning Vahemeremaad. Kahe- või mitmeaastase taime 
sihvakate ja tugevate varte kõrgus on kuni 1,5 m, õied on koondunud ühekülgsesse, kobarataolisse, kuni 
80 cm pikkusesse õisikusse. Taime nimetus on meile tuttav ühest muust valdkonnast. Mis taim? 
 
 

14. Küsime aminohapet, mida hakati eraldama härja sapist ning mis praegu on energiajookide üks põhilisi 
koostisaineid. Sisaldub meie igapäevases toidus, eriti liha- ja kalatoodetes. Päevane norm on 40 – 400mg, 
ent 500 ml energiajookidest saadav annus võib olla kuni viis korda suurem. Uuringud seostavad selle aine 
suurtes kogustes tarbimist kõrvalekalletega käitumises, mis väljendub suurenenud aktiivsuses ja liikumis-
motoorika häiretes; viimased on tingitud aine mõjust kesknärvisüsteemile. Koosmõjul  kofeiiniga võib 
tekkida lühiajaline diureetiline reaktsioon, mis põhjustab organismi vee- ja naatriumi kadu. Mis aine? 
 
 

15. Tänavu Tartu Ülikooli lõpetanud Edith Kaldma bakalaureusetöö „Ideoloogilised manipulatsioonid: ......... 
ja .......... võrdlus“ käsitles kahte sama esitähega algavat nähtust ideoloogiatena, mis kehtestavad ennast 
ühesuguste, sealhulgas ka vägivaldsete veenmismeetoditega. Muu hulgas kirjutas autor: „1914. aasta 
Konstanzi kirikukogul, kuhu Jan Hus meelitati valelubadusega, mõisteti ta surma tuleriidal. Jan Husi 
algatatu viis 100 aastat hiljem tulemusliku lõpuni Martin Luther King“ ja täpsustas suusõnaliselt üle: 
„Mina pean silmas mustanahalist, kes naelutas teesid kirikuuksele“... Muidugi tekitasid sellekohased 
mõttevaldused palju tähelepanu. Kas mäletate veel – mis sõnad olid kirjutatud punktiiridele?  
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16. Iseseisvussõjas ameeriklaste parimaks väejuhiks hinnatud mees on üldsuse silmis omandanud hoopis 
äraandja staatuse. Saratoga, Quebeci ja New Yorgi lahingute kangelane otsustas pooli vahetada, kuna 
tundis, et teda ei tunnustata piisavalt, talle ei meeldinud liit Prantsusmaaga ning luksuslikust elustiilist 
tingituna olid tekkinud võlad. Ta asus salajasi andmeid müüma ning kavatses olulise sõjalise tugipunkti 
West Pointi kindluse ülemana inglastele alistuda. Kui plaan luhtus, õnnestus tal endal põgeneda; sõjas 
jätkas ta nüüd Briti Impeeriumi poolel, kuid kõrgeid ametikohti talle ei usaldatud. Hilisemad püüdlused 
ajada transpordiäri Londonis või Kanadas luhtusid ja nii suri ta 1801 Londonis üsna tundmatu mehena. 
Kes on see reeturi võrdkuju, kelle nimi puudub talle Saratoga lahinguväljale püstitatud ausambal? 

 
 

17. Kuidas nimetatakse labase sidusega ühevärvilist puuvillast sitsitaolist riidesorti, mida on tugevasti 
viimistletud sobiva elastsuse, pehmuse, jäikuse või veekindluse saavutamiseks? Leiab kasutust nt 
trükikodades kaanematerjalina (tagades kauaaegse säilivuse), aga ka seinamaalingute parandamisel või 
teisaldamisel ning samuti voodiriidena. See on nime saanud Indias, Kerala osariigi edelarannikul asuva 
Kozhikode linna varasema nime järgi ning võeti kasutusele ilmselt millalgi XI sajandi paiku. XV sajandil 
ilmus Egiptuse turule ning veel paar sajandit hiljem leidis pääsu Euroopasse. Mis materjalist on jutt?  
 
 

18. 80. aastat tagasi avas selle nimekirja belglane Jan Langenus. Tänaseks kuulub nimekirja 19 liiget 13 
riigist. Neist kõige kuulsamat me siinkohal ei maini, ent spordisõbrale võiksid tuttavad olla ka venelane 
Nikolai Latõšev, Gottfried Dienst Šveitsist, Sandor Puhl Ungarist või Horacio Elizondo Argentinast. 
Küsime – kes on selle nimekirja „värskeim“ ja seni viimane liige? Kui kirjutate, mis neid kõik ühedab, 
siis saate 1 punkti. 
  
 

19. Näete mäenukki Rheinland-Pfalzi liidumaal, Reini idakaldal. Oma teel Šveitsi piirilt Põhjamerre on Rein  
just seal kõige kitsam ja sügavam, kuna on sunnitud tegema käänaku ümber 125 m kõrgusele veepinna 
kohale küünitava kalju. Sel mäel elava samanimelise sireeni laulust ahvatletuna olevat hukkunud hulk 
seilajaid ning uppunud palju laevu. Paiga ilu on paljusid loomeinimesi tegudele ärgitanud – mitmed rock- 
ja pop-bändid on loonud sellenimelisi laule, Heinrich Heine ühe oma kuulsaist luuletustest ning Johann 
Köler lõuendile jäädvustanud kurikavala veenõia needmise munkade poolt. Mis mägi (või – mis nimi)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

20. Kuulete madalate kitarririffide toel esinemas nelja tubli meest, kes trügisid ETV uue saate Eesti TOP 7 
pingereas päris etteotsa ning kelle stiiliks on mõnusalt karm, kuid elujaatav speed-rock-power. Mehed ise 
on pärit siitkandist, kuid nime leiutasid neile leedukad. Mis bänd? 
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21. Ta tegutses korraga mitmel rindel ja enamasti skandaalide saatel. Ta on olnud Nõmme turu juht, EOK 
liige, ujumisliidu president, jalgpalliliidu juhatuse liige, Keskturu peainsener, Atlanta olümpiaraamatu ja 
Spordilehe rahastaja; ta on meistersportlane allveeujumises ning kümme aastat tegelenud poksiga; ta on 
teinud kapole puhtsüdamliku ülestunnistuse altkäemaksu andmise kohta – Nõmme turu rentnikuna 
andnud ta pistist toonasele Tallinna abilinnapeale Eve Fingile ning Nõmme linnaosa vanemale Värner 
Lootsmannile; ta on vahele jäänud vargusega tubakavabrikust ning Harjumaa metsataludest ning tunginud 
kallale alluvale. Paturegistrit jääb lõpetama süü abikaasa tapmise eest. Kellele kuulub see värvikas CV? 

 
 

22. Rek sündis 1975. aastal ja oli alguses päris pisike, kuid tõi peagi endaga kaasa prognoosimatuid 
lisakulutusi. Koos sõpradega võttis ta ette igasuguseid vahvaid tegemisi, mille käigus kippusid asjad tema 
läheduses pahatihti purunema. Ka algset nime polnud kauaks, sest üks tema parim sõber ei suutnud öelda 
R-tähte. Tema sünnipäeva tähistatakse igal aastal loode-Tšehhimaal Kadaňi linnas ning eelkõige pälvivad 
seal kiidusõnu kolm meest – Rudolf Čechura, Jiří Šalamoun ja Josef Dvořák. Tõsi, viimane neist vast 
mitte eriti, sest tema osutus paraku salateenistuse nuhiks, aga see pole siinkohal oluline. Kellest on jutt? 

 
 
23. Vaheajus, väga sügaval suuraju poolkerade all, paikneb tühise suurusega (täiskasvanutel kaalub kuni 0,2 

grammi) moodustis, mille talitlus pole tänini päris selge. On teada, et see pidurdab enneaegset seksuaalset 
küpsemist; samuti toodab see nääre valguse mõjul inimese ööpäevaseid rütme mõjutavat melatoniini. 
Sama nääre korraldab elutalitlust ka sesoonselt, näiteks mõjutab linde ja paljusid loomi tooma järeltulijad 
ilmale kevadel või suve algul, kui ellujäämise võimalus on suurim. Leidub ka teoreetikuid, kes peavad 
seda nääret jäänukiks nn “kolmandast silmast”. Millest on jutt?  

 
 

24. Küsime sõna, mis tähistab jõelooget, aga ka Vana-Kreekast 
pärinevat rütmiliselt korduvaist täisnurgi murtud (murtud S-tähe 
kujulist) või spiraaljoontest paelornamenti. Mis oskussõna see on? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Selle toreda nimega närilise (dryomys nitedula) levila 
ulatub Kesk-Euroopast Iraani ja Lõuna-Hiinani; 
tüvepikkus 8-13 cm, karvase saba pikkus 6-11 cm ja mass 
18-34 g. Elutseb metsas ja tihnikus, mägede alal kuni 3,5 
km kõrgusel; mõnikord asustab ka kultuurmaastikke ja 
aedu. Tihe ja pehme karvastik on seljapoolel hallikas- või 
kollakaspruun, kõhupoolel hallikasvalge, koonust 
kõrvadeni kulgevad mustad vöödid. Tegu on ööloomaga, 
kes sööb seemneid, pungi, linnumune- ja poegi ning võib 
mõnikord jääda taliuinakusse. Mis loomakesega on tegu? 
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26. Meeste mäesuusatamises on hetkel selline seis, et vaid üks Vancouveri olümpiavõitjaist on samal 

mäesuusa alal ka valitsev maailmameister (2009, Val d'Isère). Seejuures ei suutnud ta kummalgi hooajal 
(ega ka kunagi varem) võita selle sama võistlusala MK-sarja väikest kristallgloobust. Tema koduses 
auhinnakapis on siiski midagi veel väärtuslikumat – suur kristallgloobus MK-sarja üldesikoha eest. Ja 
veel – pärast MK-sarja avahooaega on see 24-aastane sell ainus mäesuusataja, kes on suutnud kolme 
päeva jooksul võita kolm eri võistlusala MK etappi. Kellest on jutt? 

 
 

27. Küsime puittaime, mis esineb ainult Praslini ja Curieuse'i saarel. Kasvab üksikult, eelistatavalt avatud 
nõlvadel ~30 m kõrguseks ning on tuntud maailma suurima vilja kandjana. Kõige raskema vilja kaal on 
olnud 42 kg ja selles oleva seemne kaal 17,6 kg. Küpse vilja läbimõõt on 40–50 cm, valmimiseks kulub 
6–7 aastat ning ekspordiks läheb vaja sertifikaati. Meremeestele, kes esimest korda nägid vilju ookeanil 
hulpimas, meenutasid need naise tuharaid, mistõttu anti taimele esialgu teaduslik nimi, mille tagumine 
sõna tähendab kreeka keeles „ilus tagumik”. Mis taimest on jutt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Kes on see kena paar pildil? Ühe punkti 
saamiseks piisab, kui vastate, mis neid 
ühendab. 

 
 
 

29. Juttu tuleb kaksikvendadest, kes said mobiilside algusaastatel avalikkusele tuntuks kui Nokia telefonide 
maaletoojad. Vennaste koostöö katkes, kui üks neist liitus Q-GSM-i asutajatega, teise karjäär jätkus aga  
EMT tootejuhina. Majanduslikult edukamaks osutus neist esimene – Eesti vabamüürlaste üks juhte ning  
2006 aasta mereparaadi peakorraldaja on ära toodud nii Eesti rikaste kui ka maksuvõlglaste tabeli tipus. 
Teine vend jätkab endiselt EMT-s, praegu arendusjuhi kohal. Meedia kaudu teame ka tema tütart, kes on 
töötanud BDG pressiesindajana ja hetkel tegutseb R2 saatejuhina. Mis on nende ühine perekonnanimi? 

 
NB! Kosmopoliitsele mälumänguritüübile, kes tunneb paremini Yokohama ja Lagose peatänavaid ning 

soovib kasutada „tagaust“, on vast tuntum sama perekonnanime kandev Vihmamehe prototüüp. 
 
 
 
30. Kes on kuuldava heliteose autor? Kuulete neljandat osa “Allegretto. Sehr langsam” tema viiendast 

sümfooniast. 
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31. Järvamaal, Esna kandis on sündinud teeneline kultuuritegelane ja Juhan Smuuli nimelise kirjanduse 
aastapreemia laureaat (mõlemad 1983). See mitmekülgne mees lõpetas 1958 Paide keskkooli ja 1963 
filoloogina TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna, pärast seda töötas ajalehes „Edasi“, kirjastuses „Eesti Raamat“ 
ning oli ka Eesti Raadio Päevakaja tegijaid. Ta on tegutsenud tõlkijana, raamatute koostajana, kirjutanud 
stsenaariume ning pani 1989. aastal aluse oma kirjastusele. Valik loometeelt: „Patroklose memoriaal“, 
„Kaks kavaleri“, „Džentelmenid“, „Te ei eksinud, härra parun“ jt. Väike spordivihje kah – nii tema poeg 
kui tütar on nooremais vanuseklassides tulnud kergejõustikus Eesti meistriks. Kellest on jutt? 
 
 

32. Titaanide Persese ja Asteria ainsaks tütreks oli Kaariast pärit jumalanna, keda austas kultuslikult eriti 
kreeka lihtrahvas. Hesiodose teoses „Theogonias” oli ta kui kõikvõimas abiandja. Hiljem peeti teda 
enamasti nõiduse ja tontide õudusttekitavaks perenaiseks ning vaimude eestvedajaks, kes öösiti viibis 
koerte saatel meelsasti kalmistutel ja ristteedel (teeriste peeti kurja maagia vaimude paigaks). Hiljem 
samastati teda valdavalt Artemisega ja allmaailmajumalusena ka Persephonega. Teda kujutatakse tihti 
kolmenäolisena, talle ohverdati sööke, koeri ja kahepaikseid, tema tunnuseks olid tõrvik, piits ja maod 
ning talle on pühendatud küpress ja kõik metsloomad. Tema päevaks satanistide kalendris on 13. august. 
Millisest jumalannast on jutt? 

 
 
33. Küsime Portugaliga piirnevat Eesti-suurust 

Hispaania autonoomset piirkonda, mis jaguneb 
kaheks provintsiks: Cáceres põhjas ja 
Badajoz lõunas. Elanikke on veidi üle 
miljoni, pealinnaks on Merida. Mis piirkond?  

 
 
 
 
 

 
 
 

34. Pildil on tänavu kevadel meie seast lahkunud tippjumestaja, stilist ja 
ilutoimetaja. Peamiselt Kaubamajas või Stockmannis moeetendusi 
lavastanud kunagine Tallinna Moemaja noorim mannekeen (alustas 
lavakarjääri juba 13-aastaselt!) tegi ilutoimetamisega algust ajakirjas 
„Stiil“, jätkas „Cosmopolitanis“ ning jõudis lõpuks oma unistuste 
tippu – ajakirja „Marie Claire“. Tema lähedaste poolt loodud 
mälestusfond hakkab igal aastal välja andma temanimelist “Ilulooja 
aastapreemiat”. Kes? 

 
 
 

35. Ka “Prantsuse Newtoniks” kutsutud teadlase osatähtsust maailma teadusloomes on raske üle hinnata. 
Matemaatikas on ta arendanud oluliselt tõenäosusteooriat ning diferentsiaalarvutust, astronoomias 
püstitas esimesena hüpoteesi, et Päikesesüsteem on tekkinud ulatusliku pöörleva gaasiudu 
kondenseerumisel; lisaks on just tema esimesena teoretiseerinud “mustade aukude” olemasolu teemal. 
Füüsikas on ta teinud uurimusi soojuse, magnetismi ja elektri valdkonnas. Lisaks teadusele jagus tal 
ambitsioone ka poliitikas, ehkki tema karjäär siseministrina kestis vaid poolteist kuud. Kes on see mees? 
 



Kuma Talvekilb / Paide, 18.XII 2010 
 

36. Tema tuntus sai alguse Leningradi TV-st, kus ta 1987-1993 juhtis ülipopulaarset saadet “600 sekundit”, 
mis peagi jõudis ka üleriigilisse levisse. 1988. aastal pärjati ta juba NSV Liidu parima ajakirjaniku 
tiitliga. Kuna ta pooldas NSV Liidu terviklikkust, siis õigustas ta oma šovinistlikus uudistesaates näiteks 
ka veretööd Vilniuses. Pärast saate sulgemist Jeltsini administratsiooni poolt töötas ajakirjanikuna 
Jugoslaavia ning Transnistria konfliktides. Kokku neljal korral (esmakordselt 1993) valiti ta sõltumatu 
kandidaadina Riigiduumasse, mille liikmena on õigustanud ka näiteks Tšetšeenia sõda. Kes on see 
tänaseks poliitajakirjanduse hüljanud ning selle asemel hoopis filminduses ning hobusekasvatuses 
tegutsev “rahvavaenlane”? 
 
 
 

37. Kes? Ta on tõenäoliselt tuntuim jaapani päritolu tänapäeva kunstnik. Tema skandaalsed taiesed olid 
vastureaktsioon umbsele ja ahistavale lapsepõlvele kõrgklassi Tokyos, kus ta 1933. aastal sündis. Peale II 
maailmasõda kolis ta perega New Yorki, kus alustas küll vanemate tahtel klassikalise muusika õpinguid, 
ent boheemlaslik elustiil tõmbas ta peagi enese rüppe. Tänaseks on see kunstiühinguga Fluxus seotud 
feministist ja rahuvõitlejast avangardkunstnik laiendanud kontseptuaal- ja performance' kunsti piire, 
näiteks performance’il “Cut pieces” põlvitas ta laval ning publikul paluti tulla ja kääridega tema riietest 
tükke välja lõigata, kuni ta jäi alasti. Lisaks kujutavale kunstile on väljendanud end ka muusika ja filmi 
abil ja kirjutanud kaks off-Broadway muusikali. Ta on kolm korda abiellunud, kusjuures alati muusikuga. 
Kaks esimest neist ei kestnud kuigi kaua, kolmas (vaatamata kriisidele) kuni abikaasa surmani. Kes?  
 
 

38. Küsime tänavustel korvpalli MM-võistlustel pronksise Leedu meeskonna liidriks tõusnud meest. Turniiri 
sümboolsesse koondissegi valitud ääremängija keskmised näitajad turniiri vältel olid 19 punkti ja 7 
lauapalli mängu kohta. Igapäevaleiba teenib ta ookeani taga, NBA-ga liitus juba 2005. aastal (Denver 
Nuggets). Klubis ei õnnestunud end kuidagi leida ja nii ühineski ta eelmiseks hooajaks Pireuse 
Olympiakose meeskonnaga. Tema karjääri edukaimat hooaega jääb meenutama Euroliiga resultatiivseima 
mängija auhind ning tagasipöördumine tugevaimasse liigasse, sedakorda Toronto meeskonda; paraku 
tuleb ka seal hetkel leppida vahetusmehe rolliga. Kellest on jutt? 

 
 

39. Nagu kuulsale roale kohane, on ka selle vene köögist tuntud roa algupära kohta mitu erinevat legendi. 
Neist tuntuim räägib Venemaa väikelinnas asunud kõrtsist, kus valmistatud vasikakotlette kiitis omal ajal 
Puškin. Kui tsaar Aleksander I linnakeses peatus, otsustas ta kohalikus kõrtsis einestada ja kuulsaid 
kotlette proovida. Kahjuks polnud köögis vasikaliha ning naise nõul valmistas kõrtsmik kotletid hoopis 
kanalihast. Tsaarile oli valminud roog väga meele järgi ning ta käskis kõrtsmikku premeerida. Tsaar 
lisanud kanahakklihast ja piimas immutatud saiast valmistatud kotletid tsaariõukonna menüüsse, õnnelik 
kõrtsmik (kelle nime järgi neid kotlette nüüd tuntakse), riputanud aga oma ukse kohale suure sildi, mis 
teatanud, et ta on tsaariõukonna varustaja. Kuidas oli selle kõrtsmiku nimi? 
 
 

40. Kas tõesti esmakordselt maailma mälumängudel – porno suurel ekraanil!? Loomade seksuaalset käitumist 
visualiseerib meile näitlejanna ja modell, Ingrid Bergmani tütar, Martin Scorsese eksabikaasa ja Gary 
Oldmani ning David Lynchi endine elukaaslane. Lynchi filmist pärineb ka tema läbimurderoll – piinatud 
ööklubilauljanna kehastamine filmis „Blue Velvet”. Teda teatakse kui keskkonnaaktivisti ning vabast 
tahtest ühiskonna hüvanguks tegutsejat; koguni porno on tema esituses roheline. Tema enda poolt 
kirjutatud „rohelise porno” lühifilmide seeriaga tuli ta avalikkuse ette 2008 aasta Sundance’i 
filmifestivalil. Kellest on jutt? 
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41. Millise riigi rahvuslind on suitsupääsuke ning vapilt leiame sirbi ning vasara? Seda kooslust jälgib 
kohapeal Eesti suursaadik Eve-Külli Kala ning novembris käis ametlikul riigivisiidil ka president Toomas 
Hendrik Ilves. Sealsetest poliitikutest võiks mainida ehk 2006. aastal ootamatult surnud siseministrit, 
kunagist tubli kergejõustiklast (olümpiahõbe 1968, maailmarekord 1969). See riik annab ~1% veini 
aastasest maailmatoodangust (saate seda ka degusteerida) ja selle pealinnas asub Naftat Eksportivate 
Riikide Organisatsiooni OPEC peakorter. Kirjandusvallas on võidetud üks Nobeli preemia. Mis riik?  
 
 

42. Liiklusõiguse küsimustega on küsitav seotud juba 1997. aastast. TÜ õigusteaduskonna lõpetanuna esindas 
ta Tallinna liikluspolitseid Eesti kõigi astmete kohtutes, kuni 2003 töölt lahkuma sunniti, põhjuseks liigne 
suupruukimine liikluspolitsei altkäemaksuskandaali teemal. Seejärel vahetas ta poolt ning asus tööle 
liiklusõiguse büroo juristina, esindades sageli klientide huve vaidlustes politsei vastu. Täna tegutseb ta 
vandeadvokaadina oma õigusbüroos, lisaks kuulub Vabariigi Valitsuse liikluskomisjoni koosseisu. Kes? 
 
 

43. Kuningas Arthuri emapoolse poolõe järgi on nime saanud optiline ilmastikunähtus, mille olemus oleks 
järgmine: piisavalt suure temperatuuri inversiooni korral ületab valguskiirte murdumine eri tihedusega 
õhukihtide vahel Maa kumeruse ja nii võivad tekkida optilised ebastabiilsed pettekujutused – horisondile 
ilmuvad tegelikult sellest allpool olevad objektid (saared, laevad, jäämäed jmt), mis näivad ka kõrgemad 
ja pikemad kui tegelikult. Illusiooni võib näha peamiselt polaaraladel, merel ja kõrbes. Mis nähtus? 
 

 
44. Pildil on kahjuritele ja haigustele hästi vastu pidav umbes 1,5 m 

kõrgune ovaalsete tumeroheliste nahkjate lehtedega igihaljas 
aeglasekasvuline tihe pikaealine põõsas. Ühtlasi on ta ka kõige 
varjutaluvam lehtpõõsas, kasvab isegi täisvarjus. Paremini kasvabki 
ta teiste puude all, kus saab tuulevarju ning kaitset kevadiste 
päikesepõletuste eest. Lagedal kasvades on see Vahemeremaadest 
pärit taim külmakartlik ning vajab talvel katmist. Meie oludes on ta 
väheseid lehtpõõsaid, mis talvel lehti maha ei aja ning kaunistab 
aastaringi aedu, parke ja kalmistuid; muide, aastaringi tuleb olla ka 
väga tähelepanelik, sest taime kõik osad, eriti lehed, on mürgised. 
Sellenimelise tegelase leiame ka eesti filmiklassikast. Mis taim? 

 
 
 
 
 
 
 

45. „Vabastamine“ on maal aastast 1956. 
Selle autoriks on eesti mees, kellele II 
maailmasõja rindekunstniku päevil 
kaugel Jaroslavli kandis tehti selgeks, 
et edaspidise edu aluseks on vaja 
laitmatult omandada sotsialistliku 
realismi kaanon, Moskva tahtel pidi 
kunsti tol ajal viljelema justnimelt 
sellises žanris. Kes on maali autor? 
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46. Kui tänavusel jalgpalli MM-il pälvis palju tähelepanu Boatengi-vennaste saaga, siis vendade vahelisi 

lahinguid leiame ka tänavustelt Eesti meistrivõistlustelt. Nii oli FC Levadia ja Paide Linnameeskonna 
neljanda vooru mõõduvõtus teine teisel pool „rindejoont” Paidest pärit mängijad. Selles duellis jäid peale 
Levadia (kes võitis 6:0) ning noorem vennastest (kes tegi hat-tricki). Karjääri jooksul ka Rootsis, Soomes 
ja Belgias mänginud mees on kahekümnes koondisemängus esindanud ka Eestit ning löönud ühe värava. 
Seevastu vanem vend võeti juba teiseks poolajaks pingile jalga puhkama. Kes on need vennad? 

 
 
 
47. Tantsutreener Beto Perez avastas kord aeroobikatundi minnes, et oli trennimuusika maha unustanud. 

Seega tuli hakkama saada autos leidunud salsa ja merengue muusikaga. Improviseerides sai trenn antud 
ning nii saigi alguse tänaseks juba miljoneid harrastajaid siduv tantsuline fitnesstreening. Tunnine 
treeningprogramm sisaldab lisaks ladina-ameerika tantsudele ka kõhutantsu, hip-hopi, tango jt. tantsude 
elemente ning seob neid märkamatult lihaskoormust tõstvate aeroobikaelementidega. Sõltuvalt 
treeningtunni intensiivsusest õnnestub kaotada 500 - 1000 kilokalorit. Treeningust on saanud globaalne 
äri – nimetus on registreeritud kaubamärgina ja selle all tohib treeningut juhendada vaid litsenseeritud 
juhendaja. Lisaks põhisuunale on välja töötatud programmid lastele ja eakatele. Mis fitnessprogramm?  
 
 
 

48. Pildil olev isik sündis 30. jaanuaril 1928 Pärnus ning kandis 
perekonnanime Haavik. Ta on end tutvustanud peamiselt muusika-
valdkonnas, kuid mitte ainult. Omaloodud muusikapalu on ta (küllaltki 
eduka artistina) esitanud ise, aga aeg-ajalt sokutanud ka teiste repertuaari.  
Praeguseks on ta jõudnud juba nii kuldpulmadeni kui ka elulooraamatu 
avaldamiseni (2009; sealt pärineb ka juuresolev pilt). Tema südikust ja 
ettevõtlikkust on tunnustatud ka nt Pärnumaa Vapimärgiga (2008). Kes? 
 
 
 

49. Tsaar Saltaani poolt merre heidetud tünn tema naise ja pojaga 
randus saarel, kus asub maailma keskpunkti tähistav Alatõr-kivi 
ning kasvab ka müütiline tamm, mille okstesse on peidetud 
surematu Kaštšei süda. Sellest imetabasest saarest väga palju ei 
teata, sest tal on võime ilmuda ja kaduda, kuid üldiselt peetakse 
selle prototüübiks Rügeni saart. Millisest saarest käib jutt? 
 

 

 

50. Tänavu suvel valmis Astanas maailma suurim telk – kui 140 000 m2  laiutavat 150 m kõrgust läbipaistvat 
futuristlikku ehitist üldse telgiks nimetada sobib. See telk oli Astanas juba teiseks projektiks arhitektile, 
kelle tuntuimate tööde seas on “Swiss Re” torn (tuntud ka kui “Kurgike”), Millenniumi sild ja uuendatud 
Wembley staadion Londonis, Berliini Riigipäevahoone uus klaaskuppel, Hong Kongi rahvusvaheline 
lennujaam ja hulk rajatisi veel. Kuigi Euroopa kõrgeima hoone – 648 meetri kõrguse “Vene torni” – 
ehitus Moskvas majandusraskuste tõttu katkes, võib selle tänapäeva arhitektuuri high-tech suuna suurkuju 
büroo laudadelt leida juba uusi ambitsioonikaid projekte – nt Moskvasse kavandatav 450 m kõrgune 
Kristallsaar. Kes on see 1935 aastal Manchesteri kandis sündinud ja 1999. aastal Pritzkeri auhinna 
(tuntud ka kui arhitektuuri-Nobel) pälvinud arhitek t, kes on kodumaal tõstetud lordi seisusesse?  
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51. Küsime ärihai, kelle kinnisvarahaare ulatub Bakuust Miami Beachini. Äripartner Marek Pärteliga kahasse 
rajatud Baltic Property Fund on tegev ka Dubais, kus äri aetakse 7 x Eesti squashimeistri Philip Verzuni 
toel. Küsitav ise lõpetas 1992 Gustav Adolfi Gümnaasiumi. Juura-vallas omandas 1997 bakalaureuse, 
seejärel võttis sihiks magistrikraadi rahvusvaheliste suhete alal. Enamuse ajast ongi ta kulutanud 
investeerimisalasele tegevusele, vaid mullu jäi selleks aega vähem. Saavutusi on ka spordiradadelt – 
võistkondlikult tuli 1992 tuli Eesti juunioride meistriks ning aasta hiljem omaealiste MM-il 15. kohtale. 
Muide, sealsamas esines mõnevõrra edukamalt tema tulevane abikaasa (võistkondlikult 10. koht). Kes? 
 

 
52. Pildil on üks maailma suurimaid autosid. Kuna teised tiitlipretendendid on Jaapani ning USA päritolu, 

siis on tegu vähemasti Euroopa suurima veokiga. See „kaheksas maailmaime“ kaalub täislastis ~600 tonni 
ning kasti mahuks ühepereelamu. Tootjafirmal on vanust üle 60 aasta, peakorter asub Šveitsis ja 
sortimendi seas on laias valikus ehitustehnikat: tornkraanad, buldooserid, ratas- ja roomikekskavaatorid, 
puurimis- ning vaiarammimise mehhanismid, frontaallaadurid, metallitöötlemismasinad jmt. Mõnelgi 
meist võib kodus-köögis olla selle firma kvaliteetset toodangut. Tihedat koostööd tehakse nt lauatennise 
ringkondadega ning sponsoreeritakse (tiitli)võistlusi. Mis firma?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53. Erinevail sajandeil, kuid samal kuupäeval – 30. 
novembril – on sündinud kaks kuulsat satiirikut-
kirjameest. Kes? Nende väljamõtlemisel peaks 
abi olema kahe kauni daami piltidest. Mõlemad 
on pälvinud CMA aasta parima meelelahutaja 
tunnustuse. Seejuures on parempoolne laureaat 
(1999) nooremale võitjale (2009) olnud peamisi 
mõjutajaid. Mis on nende loomeinimeste (üks-
kõik, kas meeste või naiste) perekonnanimed? 

 
 

54. See Mehhiko filmilavastaja alustas karjääri raadiodiskorina, läbimurre filmialal toimus 2000. aastal 
surmatriloogia debüütfilmiga “Amores perros”, mis pälvis kriitikute tunnustuse Cannes’i filmifestivalil 
ning nomineeriti parima võõrkeelse filmi Oscarile. Triloogia kaks järgmist filmi “21 grammi” (2003) ja 
“Paabel” (2006) valmisid juba Hollywoodis. Neljas täispikk linatöö "Biutiful" esilinastus tänavu Cannes’i 
võistlusprogrammis. Suvise jalgpalli MM-i ajast meenub ka tema Nike'i reklaam "Write the future". Kes? 
 
 

55. See on akustiline või raadiotehniline heli, mis on ühtlaselt ja juhuslikult jaotunud üle kõigi kuuldavate 
sageduste ning mille matemaatiline mudel on juhuslik protsess. Kuna ta sisaldab kõigi sagedusi, siis 
kasutatakse seda heli akustilistel mõõtmistel standardsignaalina. Heli looduslik näide on näiteks kose 
kohin; raadiotehnilise heli tekitamiseks on vajalik spetsiaalne generaator. Heli nimetusel on kasutatud 
analoogiana kõigi spektri osades ühtlaselt jaotunud valguse nimetust. Kuidas seda heli nimetatakse? 
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56. Nende nootidega algab John Stafford Smithi poolt 1780. aastal loodud populaarne inglise joomalaul. 
Tänapäevasel kujul on ta tuntuks saanud Francis Scott Key 1814 aastal kirjutatud sõnadega. Esimese 
kaasaegse coveri sellest tegi Jose Feliciano, coveritest tuntuim on ehk Jimi Hendrixi variant, Billboardi 
edetabelisse on jõudnud vaid Whitney Houston. Mis lauluga on tegemist?  

 
 
57. II saj lõpul eKr hakkas Jüütimaal kitsaks jääma, nii et mitmed sealsed asukad otsustasid püüelda avarasse 

maailma. Küsime üht sealset germaani hõimu, mis koos koos teutoonide ja ambroonidega alustas retke 
lõuna suunas üle Alpide. Ühisel jõul saadi ohtlikuks ka roomlastele, keda suudeti võita nii Noricumis 
(113 eKr) kui ka Arausio lähistel (105 eKr). Edasine kuulutas aga lõpu algust – kõigepealt tõrjusid 
keltibeerid nad tagasi Hispaania suunalt, seejärel saadi Põhja-Itaalias Vercellae lahingus hävitavalt lüüa 
Mariuselt. Nende juht Boiorix hukkus ning orjapõlvest pääsemiseks tapsid paljud hõimu naised endid ja 
oma lapsed. Pikk teekond jõudis lõpule... Selle rahva tegemistest on kirjutanud nt Nobeli preemia laureaat 
Johannes V. Jensen ja Tamur Kusnets. Mis hõim? 

 
 
58. Küsime seeneperekonda, kuhu kuuluvad nt aas-, 

hermes-, karva-, küüslauk-, oksa-roisk- ning 
sarvjalg-……… Pildil on sellest loetelust 
marasmius oreades – suurepärane, kuid väike 
söögiseen. Selle seene kübar on 2-6 cm laiune, 
kollakaspruun, niiskelt tumedate laikudega, 
õhukese seenelihaga. Jalg valkjaspruun, tuhm, 
peenike, pikk ja sitke. Eestis on ta väga sage 
hõredalt asetsevate eoslehekestega niiduseen, 
kasvab haljasaladel ja aedades. Kõlaliselt 
kuulub umbes samasse seltskonda, kui mütsik, 
napsik, ringik, tiksik, kübarik, kuulik, vurrik jt 
seened. Millisest seeneperekonnast on jutt?    

 
 

59. Võitnud 1987 aastal teise ratturina ühel hooajal lisaks MM-võistlustele ka kaks suurtuuri (Tour de France 
ja Giro), tuli tal kroonilise põlvehäda tõttu suurtuuride esikohaheitlusest edaspidi paraku taanduda. Lisaks 
suurtuuridele ka Pariis-Nice’i ja kolm korda Romandia tuuri võitnud ratturit on (iseenesestmõistetavalt) 
kahtlustatud ka EPO tarbimises, ent kahtlustused on jäänud seni tõestamata. Pärast ratturikarjääri lõppu 
asus tegutsema hotelliäris, ent ei suutnud lemmikalale lõplikult selga pöörata ning on rattamaailmas 
toimuvaga endiselt hästi kursis – lisaks mitmete võistluse korraldamisele tegutseb ta tihti ka Eurospordis 
kommentaatorina. Kes on see rattalegend, kelle vend, poeg ja õepoeg samuti profiratturi leiba söövad? 

 
 
60. 1937. aastal võttis NLKP poliitbüroo vastu otsuse, mille kohaselt tuli likvideerida kulakud, aktiivsed 

nõukogude korra vastased ja reeturid. Üheks NKVD poolt hukatute matmiskohaks sai 9 hektari suurune 
maa-ala Leningradi lähedases külas, mida kasutati matmiskohana 1954. aastani. Asula tekkis 1870. aastal 
rajatud raudteejaama juurde ja sai nime seal asunud vürsti valduste järgi. Kalmistule on maetud üle 
40 000 hukatud poliitvangi paljudest rahvustest. Memoriaal avati 1989. aastal ning sinna on tekkinud 
mitmete rahvaste mälestusmärke (Eesti oma 1999). Mis kalmistu? 
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61. Soome hokiklubi Helsingi IFK ridades mängib üsna jõuliselt hokit ka üks 

Paides sündinud (1988) ründemängija, kel mõne aasta tagusest ajast on 
ette näidata koguni mängud Suure Lombi taga USA-s „Black Hawksi” 
ridades. Tema vanemad kolisid Eestist Soome, kui poiss oli neljane, kuid 
siinmail käib ta siiski küllaltki tihti („süda on mul Eestis, aga kodu 
Soomes”). Kindlasti pole ta kuulsaim selle perekonnanimega järvakas – 
see au kuulub legendile, kellele ei jäänud kogemata MM-tiitlid, maailma-
rekordid ega ülekohus. Mis on nende meeste ühine perekonnanimi? 

 
 
62. Küsime prantsuse luuletajat (1844-1896), kelle looming on Euroopa sümbolistliku 

kirjanduse üks tugitalasid, kuid kelle eraelu oli otsatu kriis. Juba esimeses 
luulekogus (1866) kirjutas ta, et on Saturni halva mõju all mõistetud igavesti 
eksiili iseendas ning ekslema maa peal. Absindi ja hašiši koosmõjul muutus 
vägivaldseks, loobus omasooihara tundeleegi ajel abikaasast ja pisipojast ühe 
teise, ereda leegiga põlenud poeedi kasuks ning sattus peagi tolle mõrvakatses ja 
sodoomias süüdi mõistetuna vangi. Kuid samasse perioodi jääb ka tema lüüriline, 
peente varjunditega ja tabav luule; kõige eredamalt toob omapära esile luulekogu 
"Sõnadeta romansid" (1874), mis rõhutab sõna seost muusikaga ja häälikulise 
tähtsusega ning mida iseloomustatkse kui meloodilist, tundliku ja täpse rütmiga 
teost. Tema manifest „Luulekunst“ sai prantsuse sümbolistide lipukirjaks. Kes? 

 
 
63. Tänavu lisati UNESCO maailmapärandi nimekirja üks põhjapoolkera suuremaid puutumata loodusega 

alasid. See peaaegu poole Eesti suurune maalahmakas asub Venemaa põhjaosas Krasnojarski krais Kesk-
Siberi kiltmaa loodeosas. Tegu on raskesti ligipääsetava platooga Taimõri poolsaarest lõunas, mida 
nimetatakse vahel ka kilt- või mägismaaks. Platoo lõuna- ja idanõlvad on lamedad, põhjas ja läänes 
moodustub aga 800 m kõrgune astang; kõrgeim punkt jääb ~ 1,7 km kõrgusele. Siia piirkonda jääb ka 
Vivi järv, Venemaa geograafiline keskpunkt. Suurim linn lähikonnas on Norilsk. Põhilised ökosüsteemid 
on lehisehõrendik, mägitundra ja külmakõrb. Mis nime see platoo kannab? 

 
 
64. See keemiline element on üks seitsmest poolmetallist; tuntud on neli modifikatsiooni: kollane, must, 

plahvatav ja metalne (ehk hall). Amorfsed teisendid kollane ja must muutuvad vastavalt temperatuuril –
50o ja 400o metalseteks, tavalistes tingimustes on püsiv ainult hall – metalliläikega hõbevalge habras 
kristalne aine, mille sulamistemperatuur on 630o ja tihedus 6,620 Mg/m3. Looduses leidub peamiselt 
ühendeina ning ~85 % maailmatoodangust annab Hiina. Selle aine ühendid on mürgised, peamised 
kasutusvaldkonnad on kummi- ja tuletikutööstus ning meditsiin; ka trükitinas on seda umbes 20 %. 
Inimkonnale on tuttav juba mitutuhat aastat, keskajal teati kui „metallide õgijat“ ja „keemilist kiskjat“ 
ning kujutati avatud lõugadega hundina. Mis aine? 

 
 
65. Vahetult XIX sajandi lõpu eel kerkis Aafrika jagamise käigus rahvusvahelise elu tulipunkti Inglise-

Prantsuse sõja võimalus. Inglased olid pannud käpa peale Egiptusele, mis kunagi oli Napoleoni sõjaretke 
sihiks ning prantslased ihkasid revanšši. 1898. aastal kohtusid praeguse lõuna-Sudaani alal vanas 
lagunenud kindluses 14 kuud teel olnud prantsuse ekspeditsioonikorpus ning Niilust pidi kohale jõudnud 
inglise kahuripaatide flotill lord Kitcheneri juhatusel. Konflikt, millele lisasid mõõdet venelaste huvid ja 
Saksamaa ambitsioonid, lahenes diplomaatilisi kanaleid pidi ning prantslased pidid taanduma. Kus see 
vahejuhtum toimus ehk mis nime all on kriis tuntud? 
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66. Naisterahvas piltidel on kuum tükk, kelle elu on viimastel 

aastatel olnud väga sündmusterohke. 2004. aastal puhkes 
just tema tõttu Trooja sõda, ent veel samal aastal jõudis ta 
innustunult jahtida ka rahvuslikku aaret. Jaht sai jätku 
2007, mil tuli leida saladuste raamat. Kahe jahi vahel 
põikas kaunite kunstide maailma ning aitas kopeerida 
Beethovenit. Mullune aasta tõi talle seltsiks vääritud 
tõprad. See saaga on hämmastav, teades, et tüdrukuna 
tahtis ta vaid baleriiniks saada. Kuna põlvevigastus sundis 
plaane muutma, kõndis ta mõnda aega lihtsalt moelavadel, 
enne kui mainitud sündmuste pööristesse sattus. Kes? 

 
 
67. Arne Oit on kõige muu kõrval jätnud jälje ka Eesti muusikali ajalukku – ta on kirjutanud kolm 

lastemuusikali, millest esimesed kaks sündisid maailma lastekirjanduse klassikasse kuuluva triloogia 
ainetel. Esimene osa esietendus 1967 Noorsooteatris, lavastajaks Mikk Mikiver, teine osa aga 1972, 
lavastajaks Rudolf Allabert. Mõlemad on jõudnud ka teleekraanile – paarkümmend aastat tagasi lavastas 
need teleteatris Ivo Eensalu. Kes on muusikalide peategelane, keda telelavastustes kehastas Anu Lamp? 

 
 

68. 1080. aastal rajas Kölni Bruno rooma-katoliku ordu, mis esindab ainulaadset 
sümbioosi eraklusest ja ühisest kloostrielust. Ordu liikmed on loobunud kõnest 
ning elavad rangete eeskirjade järgi askeesis ja vaikuses – harjumuseks peab 
saama Jumala hääle südamega kuulamine. Riietuseks on valge nahkvööga 

sutaan, valge skapulaar ja kapuuts. Tänapäeval on neil kloostreid Lääne-Euroopas, 
Ladina-Ameerikas ja Aasias ning motot stat crux dum volvitur orbis (kui maailm 
pöörleb, seisab rist paigal) järgib ühtekokku ligi 400 munka ja 100 nunna. Kui 
ordu liige sureb, maetakse ta ilma kirstuta, hauale pannakse vaid lihtne puurist, 

millel pole nime, sest munga “nimi on kirja pandud Eluraamatusse”. Mis ordu? 
 
 
69. Mis logo te näete? See kuulub 1993. aastal Ian Murdock'i poolt loodud priivaralisele, 

avatud lähtekoodiga, Linuxi kernelil põhinevale distributsioonile. 12 erineval 
riistavara-platvormil toetatud enam kui tuhande tarkvaraarendaja poolt tasuta loodud 
distributsioon omab suurimat hulka kompileeritud valmispakette. Tihti peetakse tema 
eeliseks mugavat pakihaldussüsteemi APT, mille puhul pole kasutajal tarvis lahendada 
pakkide omavahelisi sõltuvusprobleeme, sest need lahendatakse automaatselt. 
Märkimist väärib ka selle derivaat Ubuntu, mis on hetke populaarseim Linuxi distro. 

 
 
70. Kuulete laulmas Roheneeme saartelt pärit lauljannat. Ilmselt hetke tuntuim morna-stiili esindaja 

läbimurre Euroopas saabus 1992. aastal, mil ta albumi “Miss Perfumado” eest pälvis teise aafriklasena 
Prantsusmaal kuldplaadi. Tema albumid on korduvalt pälvinud Grammy-nominatsioone, album Voz 
d’Amor tõi 2004. aastal talle ka esimese Grammy võidu maailmamuusika kategoorias. Selle 
alkoholisõltuvuses vaevleva “paljasjalgse diivaga” sama perekonnanime kannab ka üks teine Roheneeme 
saarte elu-oluga seotud olnud kuulsus – riigi rekordimees ja 2007. aasta maailmameister ning Pekingi 
olümpiavõitja kergejõustikus. Ja lõpuks – sama nimi anti ka Lotuse poolt kaks aastat tagasi tutvustatud 
ning tänavu välja lastud sportautole. Mis nimi?  
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71. Veel möödunud sajandi esimesel poolel oli suurem osa sellest saarest kaetud USA mandriosa suurima 
kookosekasvandusega. Piirkonna kiire areng algas niipea, kui maaomanik annetas osa saarest kohalikule 
omavalitsusele puhkepargi loomiseks; vastutasuks ehitas omavalitsus saarele viiva silla. Ülejäänud osa 
saarest müüdi kinnisvaraarenduseks ja nüüd tuntakse seda umbes 10 000 püsielanikuga saart kui “Miami 
talvekoloonia eliitrajooni”. Ookeanile avatud saare looduslikud liivarannad on hinnatud turismimagnet. 
Saar on tuntud ka seetõttu, et iga aasta märtsis toimub seal prestiižne tenniseturniir Sony Ericsson Open 
(tuntud ka kui Miami Masters). Mis saar?  
 
 

72. Jeruusalemmas, Oliivipuude mäe (Õlimäe) jalamil on 
paik, mille nimi tähendab heebrea keeles õlipressi. 
Sealsete oliivipuude vanuseks peetakse kahte tuhandet 
aastat, mistõttu mõned neist on ehk isegi kuulnud Jeesuse 
palveid veidi aega enne kinnivõtmist ning ristilöömist. 
Õigeusu kiriku traditsiooni kohaselt matsid apostlid just 
sinna Jeesuse ema Maarja. Pildil esiplaanil näete paljude 
rahvaste rahadega ehitatud Kõigi Rahvaste Kirikut 
(1924), aga tagaplaanil Aleksander III poolt oma ema 
mälestuseks rajatud seitsme kullatud sibul-kupliga 
Maarja Magdalena kirikut (1888). Mis paik see on? 

 
 
 

73. Vene-juudi päritolu Ameerika kunstnik, keda küsime, on 
kõige rohkem tuntud vast fotograafina, ent mitmekülgse 
mehena praktiseeris ta ka maali, skulptuuri, kollaaži ja 
assamblaaži; samuti on ta loonud avangardistlikke 
lühifilme. Eelkõige teatakse teda küll modernistina, kuid ta 
on andnud olulise panuse ka dadaismi ja sürrealismi 
arengusse. Lisaks muule kaunile ja tänuväärsele leiutas ta 
ning nimetas enda nime järgi ka kaamerata fotograafia, kus 
valgustundlikule paberile asetatakse erinevad esemed. Kes? 

 
 
74. See tuntud ja hinnatud kellakompanii, mis tootis maailma esimese kvartstehnoloogial põhineva kella 

(Astron, 1969), rajati  juba 1881 aastal; tootevalikusse kuuluvad ka Pulsari ja Loruse kaubamärgid. 
Tänapäeval on firma panustanud kellas peituvale mehaanilisele generaatorile (Kinetic), mis laeb kella 
akut. Lahenduses on ühendatud tavalise automaatkella katkematu töövõime (põhineb käe liikumisel) 
kvartskella täpsusega. Mitmetel spordisuurüritustel on täidetud ametliku ajavõtja kohustusi – sealhulgas 
kodukamaral toimunud suve- ja taliolümpiamängudel ning kergejõustiku MM-võistlustel. Mis firma? 
 
 

75. Mullusel PÖFF-il linastunud Jane Campioni film "Ere täht" rääkis inglise romantilisest poeedist, kelle 
lühike, kannatusi ja raskusi täis elu oli siiski piisavalt pikk, et ennast igaveseks maailma kultuurilukku 
jäädvustada. Vaid 25-aastaselt Roomas tuberkuloosi surnud poeet pärines alamklassist, lünkliku hariduse 
korvas ta iseõppimisega. Omandas apteekri kutse, ent pärast õpinguid keskendus poeesiale. Eesti keelde 
vaid põgusalt tõlgitud keeletundlik ja sensuaalne luuletaja, kes on tuntud eeskätt oma oodide ja poeemide 
kaudu, polnud oma eluajal eriti hinnatud – väidetavalt müüdi ta eluajal loomingust vaid 200 eksemplari. 
Tänapäeval on aga mitmed tema luuletused, eeskätt “Ood Kreeka Vaasile”, “Ood ööbikule” ja “Sügisele” 
brittide lemmikluule seas. Kellest on jutt? 
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76. Praeguste kergejõustiku (olümpiaalade) maailmarekordiomanike hulgas kohtame üht dopingupatust 

olümpiavõitjat ja eksmaailmameistrit, kellega sama perekonnanime kannab ka üks kunagine eestlasest 
maailmarekordimees. See Eesti mees sündis 1950 Tallinnas ning hakkas sportima juba 7-aastaselt Vilma 
Soosaare õpilasena. Oma lemmikalal alustas treeninguid Ott Ernesaksa juhendamisel kümmekond aastat 
hiljem ning püsis 10 hooaega NSV Liidu ja 15 aastat Eesti koondises. Oma parimail sportlaspäevil tuli 
kahekordseks Euroopa meistriks (1972, 1974) ning võitis 1970. aastate alguses veel kamaluga muid 
medaleid. Mis on nende ühine perekonnanimi? 

 
 
 
77. Emir Kusturica fännifilmis Diego Maradonast, mis vaatajale üsna 

kallutatud pildi loob, avaldab küsitava väärtusega isiklikke 
arvamusi ka filmilooja ise. Muuhulgas nimetas Kusturica 1999. 
aasta Belgradi pommitamise eest ainuisikuliselt vastutavaks pildil 
nähtavat meest. Olgu öeldud, et tegu on kunagise ägeda 
marksistiga, füüsikadoktoriga Virginia ülikooli päevilt ning 
hilisema Compluntese ülikooli professoriga. Kes on pildil? 

 
 
 

78. Kuulete ühe jõulise monoloogi algust kevadisest 
menuetendusest “Ühtne Eesti”. Seda esitab Türil 
sündinud näitleja, kes lõpetas lavakunstikooli XIX 
lennus ning pärast seda töötas Vanemuises; alates 2006. 
aastast on teatri NO99 koosseisuline näitleja. Kes? 

 
 
 
 
 
 

79. Kiisu pildil on täie tervise juures – tegemist ongi tõuga, millel 
selgroo mutatsiooni tõttu on saba lühike või puudub sootuks. 
Teadlaste sõnul saab selline geneetiline mutatsioon toimuda 
vaid isoleeritud keskkonnas. Ja tõepoolest – see kassitõug ongi 
saanud alguse XVIII sajandil ühel saarel, mis on sellele tõule ka 
nime andnud. Mis kassitõug? 

 
 
 

80. Mõnede arvates nägi üks 1831. aastal tehtud leiutis välja kui võidusõiduvankri, käsikäru ja lennumasina 
segu, ent ometi oli selle valmistaja, 22 aastane nooruk suutnud täita oma isa unistuse ja loonud 
järelveetava viljalõikemasina. Leiutisega pani ta aluse endanimelise edukale ettevõttele, mis aitas täita 
tema enda unistust – saada miljonäriks. Pärast leiutaja surma läks firma edasi pojapojale ning 1906. aastal 
valmis esimene traktor. Nende tootmist siiski edu ei saatnud ning pärast II maailmasõda koliti tootmine 
Inglismaale. Mitmete ühinemiste tõttu lõpetati traktorite tootmine 1969. aastal sootuks, kuid 2002. aastal 
kaubamärk taastati. Küsitav firmanimi on tuntud ka toiduainetetööstuses – sellenimeline maitseainetootja 
on liider globaalsel turul, ehkki Eesti turult taandunud. Nimi on kindlasti tuttav ka South Parki fännidele. 
Mis on see ühine sõna/nimi? 


