
MÄLUGIGANT – 2010 I LOODUS 
1. Mis lind?  2. Pildil on mürgine Arizona ...madu. Mida tuleb 

kirjutada punktiiri asemele? 

 

       
3. Mis nime kannavad need teod?    4. Kes? 

     
5. Mis taim? 

 

 



6. Peale veredoonorite on veel analoogilised AFEREESIDOONORID, kes nagu ei annagi 

endast midagi silmanähtavat ära. Nende antud veri tagastatakse peale töötlust 

vereringesse. Mida loovutavad AFEREESIDOONORID? 

 

7. Eesti maarahvas teadis, et neid olendeid ei ole soovitav müüa või osta, neid tuli 

vahetada asjade vastu. Usuti, et neid tuleb kohelda pereliikmetena. Aafrikast Kongo 

vanasõna ütleb, et kui … tuleb Sinu majja, anna talle õlut, sul võib endal tulla 

mõnikord tahtmine talle külla minna.  

    Kes need olendid, juba Vanas Alam-Egiptuses olid riigi sümboliks? 

 

8. Mis lõunamaa loomaga tegu, kui teada, et üht põhiliiki on 56 % , teist 34%, 10 % 

hübriide kutsutakse nimedega NARI, INERI, KOSPAK ja KOHHERT? 

Mis loom? 

 

9. Kus Eesti igapäevaelus kasutatakse kõige enam sisseveetavat PERIOTIITI, mis olevat 

kolm korda efektiivsem kui meie loodustoode? 

 

10. Austraalia on koduks erekordsetele imetajatele, lindudele, roomajatele ja 

kahepaiksetele, keda ei kohta kusagil mujal. Millises nimetatud loomarühmas on 

kõige suurem protsent endeeme ( ainult Austraalias leiduvaid isendeid)?  

 

 

MG – 2010 II AJALUGU 

 

11. Suurt rahareformijat kuid viletsat väejuhti KROISOST ootas peale kaotust Kyros II-le 

tolleaegse kombe kohaselt tulel ohverdamine Pärsia jumalatele. Hingejõu kogumiseks 

palvetas KROISOS ühe Ateena filosoofi nimel, mis äratas üldse - mitte - rumalas 

Kyroses huvi. Praadimine lõpetati ja sõbralikus filosofeerimises arutati selle Ateena 

riigimehe, luuletaja ning kaupmehe tegemisi, kellega KROISOS oli olnud isiklikult 

tuttav. Kes oli see üks antiigi “seitsmest targast”, KROISOSE elupäästja? 

 

12. Vormiliselt lõppes Saksa DV eksistents 3.okt. 1990.a. Viis uut liidumaad ühinesid 

Saksa Liitvabariigiga. Kes oli SDV viimane peaminister, kelle partei Kristlik- 

Demokraatlik Liit sai oma riigi viimastel valimistel 1990.a. märtsis 41 % häältest? 

 

13. 1586.a. rajati khaan KUTŠUMI  riigi pealinna TŠINGI-TURO varemeile Tjumeni 

kindlus, kuid kõikjal Siberis nii libedalt ei läinud.  

1778.a. sõlmiti ühe territooriumi esindajatega rahu ning sõjalisest vallutamisest 

loobuti ning seal kehtisid kohalikud seadused ja rahvas jäi ristimata. Venemaa 

seaduste kogu vastavas paragrahvis oli piirkond kirjas kui “ VENEMAA 

mittetäielikult alistatud territoorium”. Kes see kangekaelne rahvas, kes jäi õigeusku 

pööramata? 

 

14.  Mis linn oli Wessexi ja hiljem Inglismaa valitseja residents- pealinn 519 …1066.a.? 

 

15. Al-Qaida sündis organisatsioonina 11.aug.1988.a. Pakistanis Osama bin Ladeni ja 

egiptlaste terroribloki liidri Abdullah Yusuf Azzami looduna. Varsti lendas Azzami 



miini otsas õhku, kuid tema mõju on Al-Qaida nimes olemas. Mida eesti keeli Al-

Qaida tähendab? 

 

16.  Mis riigi pealinna  TRIBHUVANI nimelisel lennuväljal tervitab Teid silt kirjaga –  

“Tere tulemast föderatiivsesse maoistlikku vabariiki!” 

 

17.  Aastal 2008 emiteeris Eesti Pank esmakordselt meene – rahatähe. Selle esikülg on 

koopia Günther Reindorffi teostusest, tagakülg on aga loodud Vladimir Taigeri poolt. 

Millise nominaalväärtusega on see meenetäht? 

 

18.  Herodotos kirjutas V saj. e. Kr. : “ see oli vaarao Nekos ( Necho II), kes alustas 

Araabia lahele viiva kanali rajamist, töö lõpetas pärslane … . Kanal on nii pikk, kui 

jõuab 4 päevaga paadiga sõita. Vesi tuleb Niilusest ja kulgeb edasi Araabia lahele”. 

See oli Suessi kanali  varajane eelkäija. Kes oli see lõpetaja-pärslane? 

 

19. “ Kui oled nõus alistuma ja rahus taganema, siis jääme sõpradeks. Kui sa aga ei lase 

mul rahumeelselt linna siseneda, siis tulen jõuga , tapan sinu ja kõik su ülikud. Tahan 

vaid linna, kas või tühjana”. 

Kes saatis Bütsantsi viimasele keisrile Konstantinos XI Palaiologosele 1453.a. 

niisuguse läkituse? 

 

20. Mis stiilis kübar? 

 

MÄLUGIGANT - 2010 III KUNST, KULTUUR 
21. Kes on kunstnik?    22. Kes on kunstnik? 

                 
23. Tiziani „Urbino Venus“ – kõik tundsid kindlasti ta ära.      24. Kes on skulptor ja keda on  

                                                                                                                                              kujutatud? 

Kuid kes või mis on sinise ruudu all peidus?                                  

             



25. Kes on kunstnik? 

        
 

26. Muusikamees on üks Tartu Ülikooli keemiateaduskonna kuulsamaid lõpetanuid. 

Omal ajal võttis eesmärgiks koguda endale terve Mendelejevi tabel. Kaunis täielikku 

kogu hoitakse praegu ülikooli muuseumis.  

      Ta tuntuim laul olevat Eesti esimene räpilugu ja esimene Pink Floydi töötlus                   

(originaalis “ Õpime puskarit ajama ”- olevat pädev joogivalmistamise juhend).  

      Kes see õnneseen, kes pidi esinema ESTONIA viimasel reisil ( kuid teda asendas 

Alender)? 

 

27. LOUVRE saalis Salle des Estats ( 840 m2) on eksponeeritud ainult kaks maali – 

väike 53 x 76  cm MONA LISA ( maalitud 1503 – 06) ja teisena Louvre´i  suurim 

maal 7 x 10 m ( maalitud 1563.a.), kus on märksa rohkem lõbusat tegevust ja figuure. 

      Kes selle maali autor ( elas 1528 – 1588), tuntud sünnilinnast tuletatud 

kunstnikunimega, ja mis ta teos?  

 

28. MTV Euroopa muusikaauhindade kategooriatele lisati 2007.a. “ Euroopa uued helid”.  

Mis linnas toimunud auhinnagalal Pärnu “Bedwetters” selle omandas? 

 

29. 1947. a. asutatud maineka auhinnaga käib kaasa medal , mille ühel küljel on 

teatrimaskid ja teisel A. Perry profiil. Mis auhind? 

 

30. Egiptuse kunstis on sandaale esmakordselt kujutatud u. 3100 eKr kuningliku 

sandaalihoidja jalas. Keda maaliti kuninglike sandaalide taldadele? 

 

MÄLUGIGANT – 2010 IV  NAINE 

 

31. Selle jumalanna sünnipäeval 6. mail tavatseti viia nn. patuoinast mees protsessioonis    

läbi linna ja lõpuks kividega surnuks loopida. Dareiose sõjakäikudel Väike- Aasias ja 

  Hannibali retkel läbi Hispaania hoiduti selle populaarse jumalanna poolehoidjaile viga 

tegemast. Kuna 6. veebruari öösel 356 eKr põles selle jumalanna peamine pühamu ning 

samal öösel sündis Makedoonia Aleksander, siis tegeles maailmavallutaja hoolitsevalt 

templi taastamisega. Kes jumalanna, tugeva naiselikkuse võrdkuju? 

 

32. Tihti tuleb ette kenasid rahvusvahelisi naisenimesid nagu BELINDA ( itaalia k.), 

LANA ( gaeli dialektid), NAIMA ( heebrea k.), ADARA ( kreeka k.). Mis nende 

tähendus, tõlge eesti keeles? 



 

33. 8 Grammiga ja 200 miljoni müüdud plaadiga laulja auks on Tennesse osariigis ta 

sünnilinna Nutbushi ja Brownsville´i vaheline teelõik nimetatud temanimeliseks 

maanteeks. Kes see daam, kelle jalgu kasutatud ka Hanesi kaubamärgiga sukkpükste 

reklaamiks? 

 

34. Ta sündis 1930.a. Rõuge alevikus kaupmees Kilomani tütrena. 1949.a. küüditati 

Irkutski oblastisse, seal hakkas suusatama. 1961.a. kuni 1992.a. töötas Rõuge 

sovhoosis spordimetoodikuna. 1964.a. sai Georg Otsa auhinna üle Tamula  järve 

ujumises, 1972.a. medali “Uppuja päästmise eest”, on suusatanud, ujunud, jooksnud 

kümneid tuhandeid kilomeetreid. Kes see praeguseni tarmukas eluaegne sportlane, 

saanud veteranide maailmamängudelt üle 20 kuldmedali? 

 

35. On poliitiliselt üleekspluateeritud JFK fraasi “ Ich bin (ein ) Berliner “. mida ta ei 

suutnud isegi korrektselt paberilt maha lugeda. Üks Berliinis sündinud 

maailmakuulsus avalda 1984.a. autobiograafia “Ich bin, Gott sei Dank, Berliner”. 

     ( Ma olen , jumal tänatud, berliinlane). Kes? 

 

36. Iga aasta 11.oktoobril tähistatakse USA-s Henriette Lacksi  päeva. Daam suri 31 

aastaselt, kuid tema rakud elavad edasi ning mitme haiguse tõrjeks paljundatakse neid 

paljudes maailma laborites. Rakuliine tähistatakse HeLa, neid juba rohkem kui 

originaalil ning võib öelda, et rakulisel tasemel on H. Lacks muutunud surematuks. 

Mis haigusesse proua suri, mida üleilmse kampaaniaga püütakse tõrjuda? 

 

37. Coco Chaneli legendi juurde kuulub peale ta šanellkostüümi ja “väikese musta kleidi” 

veel asjatundjate poolt ainult numbriliselt mainitav “leiutis” – 2.55, mis iseenesest 

sümboliseerib ainult “leiutise” tegemise kuupäeva 2.02.1955.a.. Mis on 2.55? 

 

38. 29.09.2007.a. suri 80-a näitlejanna Lois Maxwell, kes mängis 14 Bondi-filmis, 

millega jättis staaži poolest seljataha kõik nimiosalised. Mis oli tema filmiosa? 

 

39. Kui daam kannab õhtutualeti juurde kindaid, ei pea neid näiteks tervituseks, 

aperitiiviks ega tantsuks käest võtma , küll aga ühe tõenäolise piduliku õhtu elemendi 

juures. Millal? 

40. Mis nime kandis „Porgy ja Bess´i“ hällilaulu esitaja? 

 

MG – 2010 ; V TEADUS, TEHNIKA 

 

41. Mis ühisnimetuse all elemendid arseen, antimon, astaat, germaanium ja telluur? 

 

42. Üldse suurim TEADUSAUHIND, mis praegu välja pandud (ühe multimiljonäri ja 

ühe endise riigimehe poolt) on 25 milj. USD. Ülesanne on tähtis – maailma 

päästmine – ja tähtaeg – 5 aastat, sest loomulikult on asjaga kiire.  

      Milles see maailma päästmine peab seisnema? 

 



43. 1930-ndail avaldas John von NEUMANN MÄNGUTEOORIA, mille sõnastas 

inimeste käitumist teatud tegevuses jälgides. Millega need inimesed tegelesid, kelle 

käitumine selles situatsioonis oli MÄNGUTEOORIA aluseks? 

 

44. Millal tähistatakse mõõtühikuid suure algustähega( näit. A, T, S jne.) , millal väikese 

algustähega ( näit. a, t, s jne.)? 

 

45. Terve Aasia on LNG igapäevane tarbija ( mille optimaalne säilivustemperatuur on     

-162 kraadi C). Mis on LNG, mille nõudlus maailmas arvatakse 2030 aastaks 

kasvavat veel peaaegu 50 % ? 

 

46. Üks suuremaid viimatisi astronoomiasündmusi oli 1994.a. juulis Shoemaker-Levy 

komeedi ja planeedi kokkupõrge. See planeet võiks olla MAA parim sõber, mis 

neelab päikesesüsteemi sisenevad komeedid endasse.  

      Mis planeedi raskusjõud muutis komeedi orbiit? 

 

47. Esimese avaliku morse-telegrammi 160. aastapäeva auks ja asjaolude sunnil lisati 

24.05.2004.a. morsetähestikku uus märk ( esimene peale I maailmasõda).  

      Mida see märk  . - - . - . tähendab, mis koostati kahe tähe a ja c liitmisel? 

 

48. Millist bakterit nimetatakse batsilliks? 

 

49. 2006.a. San Franciscos Jack Dorsey asutatud firmas töötab u. 200 inimest, kuid 

tegevus puudutab vähemalt 200 miljonit inimest kogu maakeral. Enim kliente USA-s 

ja Jaapanis. Mis firma? 

 

50. Mis ese? 

  

 

 

 

 

 

MG – 2010; VI KIRJANDUS 

 

51. Ühe tähtsa teksti tõlkis Pariisis 1980.a. eesti keelde pagulane Vahur Linnuste : 

                                  Rõõm jumalikult läitev säde 

                                  Igihaljalt ikka uus 

                                  Taevalikus joobumuses 

                                   Sa me ainus pühadus 

                                   ( … jätkub …). 

      Mis pateetiline tekst see on? 

 

52. Kirjanik saavutas rahvusvahelise menu juba 1981.a. lühinäidendiga KONTRABASS, 

kuid 1985.a. ilmunud romaan “ … : ühe mõrvari lugu”,  mis praeguseks tõlgitud üle 

40 keelde ( eesti k. tõlge Helgi Loik) olevat üldse menukaim Saksa romaan. Lugu 

räägib eneseteostusele püüdlevast andekast käsitöölisest, oma ala Mozartist, kes tapab 



kümnete kaupa noori tüdrukuid täiusliku mõjutusvahendi otsinguil. Kes autor ja mis 

organoleptiline sõna vaja eeltoodud pealkirjas punktiirile kirjutada? 

 

53. Oma sajandal sünnipäeval 2010.a. veebruaris näitas mees uhkelt koltunud tõendit 

ÄDA RISTIMINE. Elujõuliseks osutunud vanahärra on tänu onupojale Heino Kiigele 

seitsme romaani peategelane. Mis nimi tal ÄDA RISTIMISE paberil on? 

 

54. 1536.a.andis Veneetsia kaupmeeste büroo välja kaubandusbrošüüri, mille hinnaks oli 

1… . Mis oli rahaühik, mis praeguseks saanud populaarse igapäevaasja tähenduse? 

 

55. Kelle nimeline on portugalikeelse kultuuriruumi mainekaim kirjandusauhind, mida 

annavad välja Portugali ja Brasiilia valitsused? 

 

56. 2010.a. jaanuaris pidas T. H. Ilves Eesti Ajalehtede Liidu meediakonverentsil 

ettekande, mille teema-pealkiri millegipärast  oli “ Quis custodiet ipsos custodes?”  

      Mida see maakeeli tähendab? 

 

57. Kelle luule? 

 

58. 2010.a algul käis Tallinnas ülemaailmsete menukite “Rikas isa, vaene isa “ jt. autor, 

kelle 12 eesti keelde tõlgitud raamatut müüdud ligi 100 tuhat eksemplari. Tema 

väljamõeldud lauamäng Cashflow, millel ainuüksi Eestis 24 klubi ligi 3000 fänniga, 

võimaldab õppida rahamaailma algtõdesid, mida üle maailma ka elavalt tehakse. 

       Kes kirjanik? 

 

59. Eri variatsioonides kannavad peategelased erinevaid nimesid, kuid algupäraselt tegu    

eedomlasest nomaadivürsti Ajjabi ning enamvähem nähtamatu El Šadaj suhetega. 

Niisiis, mis tuntud piiblilegendi arvatavasti tuntuimaks kirjanduslikuks töötluseks on 

Goethe “ Faust”? ( 1831.a.) 

 

60. Mis muusikapala pealkiri? 

 

 

MG – 2010, VII GEOGRAAFIA 
61. Seda linna nimetati Põhja-

Ameerika Gibraltariks. Mis linn? 

   



62. Mis linna vapp?   63. Mis osariik? 

              
64. Mis riigis asub pildil olev Cuquenani juga?          65. Kes (u 1550–1597)? 

             

 

66. Sel ebastabiilsel arengumaal on kolm jõge, kus aastaringselt vett. Haritavat maad on 

5 %. Riigi rahvaarv oli 20. a. tagasi 6 milj., praegu üle 20 milj., ja 2050 

prognoositakse vähemalt 70 milj.. Igal naisel keskmiselt 7 last ja ligi pool 

elanikkonnast kuni 14 aastased lapsed. 19. saj. keskel oli maa peamine sadam 

käibelt kolmas New Yorki ja Liverpooli järel. 

      Mis riik, kus kaks kõrgkooli, kuid ametlikku kooliharidust pole 80 % elanikel? 

 

67. Juba mitu aastat ei ringle Ignalina AEJ jahutusvesi Leedu suurimas  järves.  

     Mis järv? 

 

68. Halastamatu julmusega konkistadoor Lope d` Aquirre teatas oma tegutsemise 

tippajal 1560.a.: “ Mina olen Jumala viha, vabaduse vürst, Tšiili provintside ja 

TIERRA FIRMA isand”. Mis piirkonda nimetati siis TIERRA FIRMA? 

 

69. Tänaseks tuntakse seda loodusnähtust paljudes kohtades, kuid millise saarestiku 

lähistel avastati 1977.a. esmakordselt ookeani põhjas hüdrotermid ehk 

kuumaveeallikad? 

 

70. Mis valla lipp? 

 

 

MG – 2010 , VIII SPORT 

 

71. Marek Strandberg on kirjutanud nn. sallitud dopingust spordis, mille all pidas silmas 

eelkõige tipp-orienteerujaid, kes kasutavad kanna alt diagonaalselt jala 



säärekarvadele tõmmatud teipi. Kõik on näinud telepildis ka vägevate mustade 

teibiribadega kergejõustikuatleete. Milleks see teip? 

 

72. Vähemalt Šveitsi kõrgem kohus on leidnud, “et õnne osa on suurem kui 

matemaatika, taktika või psühholoogia osa, ei saa [ …] spordiks lugeda”. Mis 

viimasel ajal palju meedia tähelepanu saav ala ei mahu spordi mõiste alla? 

 

73. 26.06.1939.a. püstitas Ants Saar Poolas maailmarekordi ajaga 11 tundi 46 minutit. 

See jäigi ala viimaseks maailmarekordiks, sest ei leitud otstarbekaks enam taolisi 

rekordeid püüelda. Mis alast jutt? 

 

74. Mitu golfikeppi on täiskomplektis kepikotis BAGGY, sest suuremat kotti ei jaksa 

paljud tassida? 

 

75. Võitluskunstide organisatsioon WEKAP ( World Eskrima Kali Arnis Federation) 

korraldab ka MM-e. Mis rahva enesekaitseviis on ESKRIMA, kus aastasadade 

jooksul on kasutatud talupoeglikke vahendeid kaigast ja võsanuga? 

 

76. See 1941. a. sündinud, praegu Soomes koolitusäri ajav mees on ainus Eesti 

kergejõustiklane, kelle valduses on olnud ühel ajal 10 kehtivat Eesti rekordit ( koos 

teatejooksudega). Kes see 37 korda Eesti ja NL koondises võistelnu? 

 

77.Kes see äsjalõppenud korvpalli MM parim mängija, 21- aastane Oklahoma City 

Thunderi viskemasin? 

 

78. 2010.aasta oktoobris Kose krossirajal toimuval heategevusvõistlusel “ Tanel Leok ja 

ta sõbrad” on lubanud startida kümnekordne maailmameister ja 101 MM- etapivõitu 

saanud praegune KTM spordidirektor. Kes see viis korda Belgia parimaks 

sportlaseks valitud motoäss? 

 

79. Kes need seitse meest, kes saanud tennises neli Suure slämmi võitu? 

 

80. Mis ese? 

 

 

 



MG – 2010, IX FILM, TEATER 
81. Kes (1903–1996)?   82. Mis nime kannab see filmiauhind? 

           
83. Kes? 

    
84. Kes?       85. Kes? 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

86. Tallinna Linnateatris toimus 4. mail 2010 etendus ”Ma armastasin sakslast”. Pärast 

seda oli seal pidulik sündmus – Felix Moori tütar, Sirje Moor andis Külli 

Teetammele üle oma ema hõbedast ja mäekristallist “ KAMEELIADAAMI” ehted 

1937.aastast, mis loodetavasti lähevad teatepulgana tulevikus edasi. Kes oli see 

tuntud näitleja, Felix Moori abikaasa ja Sirje Moori ema? 

 



87. Mees viis ümberkehastusvõime täiuslikkusele oma mitme eri osaga 1996. a. filmis “ 

Põrunud professor ”, sel sajandil linastunud “ Põrunud professori ” järjes oli 

tippkoomikul juba kaheksa eri rolli.  

      Kes see juba 15 aastaselt koomikutööd alustanu? 

 

88. 1988. a. tekkis Cannes´i restoranis Chez Felix ühe auhinna idee, mille algusnimeks 

oligi FELIX. Kuidas seda auhinda praegu nimetatakse? 

 

89. See vallaslapsena sündinud koomik võitles endale 1946. a. välja aadlitiitlit sisaldava 

nime – Antonio Griffo Focas Flavio Ducas Comnenos Porfir Ogenito Gagliardi De 

Curtis di Bisazio. Esitas oma krimpsus klouninäoga  “ tavalise itaallase “ 

karikatuurtüüpi 37 filmis, mille pealkirjas sisaldus ka ta kunstnikunimi.  

      Mis selle naapollase kunstnikunimi? 

 

90. Kes ooperi „Wozzeck“ helilooja? 
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95. Sündinud 24.09.1872.a. Karuse vallas, lasti maha arvatavasti 03.07.1941.a. Kuna ta 

advokaadina oli kohtus tihti talupoegade kaitsja, siis parunid nimetasid teda 

pilkavalt  “ Eestimaa kuningaks”. Oli alates 11.11.1918 esimene Eesti Vabariigi 

prokurör ja ka edaspidi kõrgetes riigiametites. Saue vallas oli tal 185,5 ha talu. Kelle 

talu maadele on praegune Veskimöldre elamurajoon ehitatud? 

 

96. Dmitri Demjanov on võtnud oma restorani EGOIST motoks ühe tuntud 

ekstsentrilise maailmakuulsuse avalduse – “ kuueselt tahtsin saada peakokaks, 

seitsmeselt Napoleoniks ja edaspidi ambitsioonid aina kasvasid”. Kes nii öelnud? 

 

97. 1967.a. Tadžikis sündinud endine N. Liidu sõjaväe tõlk vahistati 2008 Tais 

      ja anti relvaärimehe – spekulandina kohtumõistmiseks USA-le 2010 üle. Tema kui 

Vene kodakondse kaitseks on sõna võtnud Vene välisminister Sergei Lavrov. 

2005.a. oli prototüübiks filmi “ Sõjajumal” peategelasele ( mängis Nicolas Gage). 

Kes see paha mees? 

 

98. Eesti males on pool sajandit tooni andnud üks perekond, kuhu kuuluvad Rõtovid, 

Laessonid ja Narvad. Maletajate dünastiale pani aluse Merike Rõtova ( sü 1936 ) 

isa, ( 1911 Kilingi vald – 1997 Tallinn), kes oli nii maletaja, maleajakirjanik, 

kirjandusloolane kui tõlkija. Kes? 

99. Missugustele poistele pandi setude juures kõige sagedamini eesnimeks BOGDAN? 

 

100. Kes laulis kuulsaks „ O SOLE MIO“ uusversiooni „It´s now or never“? 
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8 Kaamel L 58 Robert T. Kiyosaki L 

9 Kerisekivid Soomest L 59 Hiiobi lugu L 

10 Kahepaiksed, 93 % K 60 "Kuuvalgus" ( Debussy) K 

 
II AJALUGU 

  
VII GEOGRAAFIA 

 11 Solon, u. 640 ... 560 eKr L 61 Quebec; kindlus jõe ääres K 

12 Lothar de Maiziere L 
 

Teemanti neemel 
 13 Tšuktšid L 62 Brüsseli vapp K 

14 Winchester L 63 Wyoming K 

15 Vundament, Egiptuses fundamentalistid L 64 Venezuela K 

16 Nepal; Katmandu L 65 Barents K 

17 10 kroonine K 66 Jeemen; sadam Aden L 

18 Dareios I K 67 Drukšiai järv L 

19 Sultan Mehmet II Suur K 68 Panama maakitsus L 

20 Ese: ampiirstiilis naistekübar K 69 Galapagose saared K 

 
III KUNST, KULTUUR  

 
70 Vigala valla lipp K 

21 Raoul Dufy K 
 

VIII SPORT 
 22 Viktor Vasnetsov K 71 Väändel valuaisting, korrigeerib lihaste tööd L 

23 Magav koerake K 72 Pokker L 

24 Kresilas; Periklese büst K 73 Purilennunduse kestvuslend L 

25 Nelly Drell K 74 14 keppi L 

26 Onu Bella e. Igor Maksimov e. Igor Maasik L 75 Filipiinid L 

27 Veronese e. Paolo Gagliari, Kaana pulm L 76 Rein Tölp L 

28 München L 77 Kevin Durant L 

29 Tony; Antoinette Perry järgi L 78 Stefan Everts L 

30 Vaenlasi K 79 Fred Perry, Dan Budge, Rod Laver, Roy L 

 
IV NAINE  

  
Emerson, Andre Agassi, Roger Frederer 

 31 Artemis; Artemisia Efesoses L 
 

Rafael Nadal 
 32 Ilu L 80 Ese: purilaua trapets K 

33 Anne Mae Bullock e. Tina Turner L 
 

IX FILM, TEATER 
 34 Karin Laine L 81 Claudette Colbert ( 1903 Pariisis - 1996 K 

35 Marlene Dietrich L 
 

Barbadosel 
 36 Emakakaelavähk L 82 Jussi ( Soome)  K 

37 Käekott L 83 Carmen Maura ( Hispaania) K 

38 Miss Moneypenny; M.- i sekretär L 84 Mathiew Amalric ("Tuukrikell ja liblikas") K 

39 Pidulikul õhtusöögil L 85 Emir Kusturica K 

40 Clara hällilaul "Summertime" K 86 Ly Lasner L 

 
V TEADUS, TEHNIKA  

 
87 Eddie Murphy L 

41 Poolmetallid L 88 Euroopa Filmiauhind L 

42 Kasvuhoonegaaside vähendamine L 89 Toto e. Antonie Clemente L 

43 Läbirääkimised L 90 A. Berg ( "Wozzezk" ) K 

44 Isikunimede järgi suure algustähega L 
 

X MEES 
 

 
A (amper), T (tesla) jne. L 91 Rokkar Lenny Krawitz K 

45 Vedeldatud maagaas L 92 Marco van Basten K 

46 Jupiter L 93 Jüri Arrak K 

47  ätt, @ L 94 Sun Yatsen K 

48 Pulkbakter, pikergune bakter L 95 Jaan Teemant, 4 korda riigivanem L 

49 Twitter L 96 Salvador Dali L 

50 Ese: jahipüssi TSOTI puhastaja K 97 Viktor But L 

   
98 Oskar Kuningas L 



   
99 Vallaslapsed K 

   
100 E. Presley K 

 


