
1.Samanimelisi pühakuid palju. Üks neist on pärit Aleksandriast ja elas legendi järgi 3.-4.sajandil 

ning suri märtrisurma. Ta on  rattaga töötavate käsitööliste, üliõpilaste, noorte tüdrukute, 

filosoofide, preestrite ja raamatukoguhoidjate kaitsepühak ning tema atribuudid on ratas, mõõk, 

kroon, raamat, sõrmus. Teine samanimeline pühak elas 14.sajandil Itaalias ning sai  kuulsaks  

sellega, et veenis paavsti Avignonist Rooma naasma.  Peale nende tuntakse Rootsis samanimelist 

14.sajandil elanud  püha isikut. Samanimelisele pühakule on pühitsetud Noarootsi kirik. Pühak? 

 

2.Ratsulibliklaste sugukonda kuuluv Läänemaa tunnusputukas ei ole eriti arvukas, kuid teda võib 

leida nii Euroopast kui Aasiast. Elab ta enamasti vähemreostunud aladel, näiteks soodes. Toiduks 

kasutab sarikalisi. Näete tema noorpõlvefotot ja täiskasvanupilti. Kes? 

 

3.Küsitav on Johannes Hindi leiutatud liivast ja lubjast erimenetlusel valmistatud tsemendivaba 

ehitusmaterjal, mille valmistamisel kasutatakse desintegraatorit. Ulatuslikult leidsid küsitavast 

materjalist kivid ja plokid kasutust  Eesti maaehituses. Kivid ja plokid valmisid Järvamaal Aravetel 

ja Läänemaal Paliveres. Mis ehitusmaterjalist jutt? 

 

4.Suure osa nooruspõlvest on ta veetnud ajaloolisel Läänemaal, sest isa oli  Tolli ja Sipa mõisas 

mõisavalitseja. Majanduslik kindlustatus võimaldas saada hea hariduse Riia Polütehnikumis ning 

teha  teoks  maailmareis.  Tema teoseid on võimalik Tallinnas mitmel pool näha – Gonsiori ja 

Sakala tänaval, Vabaduse väljakul jne. Käesoleval aastal ilmus tema mälestusteraamat Mälestusi ja 

mõtisklusi I-V.  Kes on see 1888-1974 elanud väljapaistev arhitekt? 

5.19.sajandil ehitatud 

Vanamõisa sild asub Kirbla-

Rumba teel. Nähtava maali 

autor on Läänemaa päritolu 

kunstnik, kelle eluaastad 

1909-2007.  Üle nelja 

aastakümne oli ta 

kunstiinstituudi õppejõud. 

2002.aastal tegi temast 

portreefilmi Rein Raamat. 

Kes? 

 



6.Käesoleva aasta heinakuul tegi oma viimase kosmoselennu Space Shuttle programmi raames 

kosmoselaev Atlantis. Üldse osales programmis 5 kosmosesüstikut. Neist kahe – Challengeri ja 

Columbia – lõpp oli kurb. Nimetage ülejäänud kaks Space Shuttle programmi kosmosesüstikut. 

 

7.Selles linnas elas Teise maailmasõja alguses 56 000 juuti, kes moodustasid linna elanikest umbes 

veerandi ning selle riigi juutidest umbes neli viiendikku. Kui tavaliselt tuntakse heebreamaa poegi-

tütreid kui linnakaubitsejaid, -käsitöölisi või -haritlasi, siis selle linna juutide enamik tegi sadamas 

rasket füüsilist tööd. Väidetavalt oli see Euroopa ainus sadam, mis suleti sabati ajaks. Lisaks oli 

tegemist Euroopa 1997. aasta kultuuripealinnaga. Mis linn? 

 

8.Vasakpoolsel pildil  olev mees (1916–2010) oli elukutselt õpetaja. Parempoolsel pildil  mees 

(sündinud 1942) on hariduse poolest neurofüsioloog. Tõenäoliselt on nad kohtunud vaid ühe korra, 

lennujaamas, ja sedagi lühidalt. Kes nad on? 

 

9.Sulami valmistamise menetluse leiutas Düreni linnas tegutsenud saksa insener Alfred Wilm. Peale 

põhielemendi lisatakse sulamisse veel vaske, magneesiumi ja mangaani. On hästi deformeeritav ja 

termiliselt töödeldav. Kasutamist leiab lennukitööstuses, masina- ja aparaaditööstuses ning ehituses. 

Nime olevat saanud ladina keelest oma omaduste järgi või esimese tootmiskoha järgi.  Mis sulam? 

 

10. USA kirjanik Washington Irving (1783-

1859) on öelnud, et "mitte keegi pole nii 

metoodiline kui täielik logeleja ega ole aja 

arvestamisel nii piinlikult täpne kui see, kelle 

aeg pole midagi väärt." Need sõnad käivad ka 

tema 1819. aastal avaldatud lühiloo 

samanimelise peakangelase kohta.  Flaamipärase 

perenimega külamees elab laiska ja mõnusat elu, 

on armastatud kõigi poolt peale omaenda naise. 

Ühel päeval uitab ta naise näägutamise eest 

mägedesse, kus kohtab kampa mehi, kes olevat 

ammu hukkunud meremehed. Nende poolt 

pakutav jook uinutab mehe kahekümneks 

aastaks. Ärgates avastab ta, et naine ja sõbrad on 

vahepeal surnud või kodukülast lahkunud, ning 

satub hätta, kui kuulutab lojaalsust kukutatud 

valitsejale. Üks vana kohalik tunneb ta siiski ära 

ja eakas mees leiab  mõnusa äraolemise oma 

täiskasvanud tütre juures - kadeduseobjektiks 

meestele, kes soovivad, et neile oleks 

samasugune õnn osaks langenud. Tegelane? 

 

 



11.Alates 2011. aasta sügisest saab Eesti muusika- ja teatriakadeemia (EMTA) lavakunstikool uue 

juhataja,  kes nagu Voldemar Pansogi astub ametisse 37-aastasena. Senine lavastaja, näitleja, tõlkija 

ja pedagoog lõpetas 1996. aastal lavakunstikooli 17. lennu, 2000. aastal sama kooli magistriõppe ja 

jätkab doktoriõppes. Töötas 2000-2011 Viljandi Kultuuriakadeemia näitlejameisterlikkuse ja 

lavakõne lektorina ning on osalenud kolme Viljandi kooli lennu ja lavakunstikooli 24. lennu 

juhendamisel. Ta on lavastanud VAT Teatris, Rakvere Teatris, Ugalas ja Vanemuises, tõlkinud 

Mihhail Tšehhovi, Jerzy Grotowski ning Jean Benedetti näitlemisalaseid raamatuid. Ühtlasi on ta 

Eesti Lavastajate Liidu esimees ja Eesti Teatriliidu juhatuse liige. Kes? 

 

12.Pildil olev mustanahaline on saanud viimased 

kümme aastat tegutseda samas linnas, kuid kaks 

korda vahetanud tööandjat moel, mida ettevõtete 

poolehoidjad pole väärikaks lugenud. Lisaks 

jääb paljudele aastateks meelde ühe tema 

antikangelasest firmakaaslase tegevus, mille 

küsitav lõplikult realiseeris. Kes? 

 

 

13.1968. aasta Grenoble’i talimängudel oli Soome turistidel kaasas hiigelelukas, mis iga soome 

võistleja silmapiirile ilmumisel kõrgele peakohale tõsteti. Tolle eluka nimi on ladina keeles Cricetus 

cricetus, tegu avamaastiku väikese närilisega. Malev Kitse kirjutatud olümpiaraamatus oli kirjas, et 

sõnaraamatu järgi oli eluka näol tegu põllukahjuriga. Eluka groteskne pea sai alguse Soome MTV 

poolt korraldatavast „Tervetuloa“ saatest. Seal läbiviidud tühja loosi saajale anti eluka groteskne 

pea, peavõiduks oli reis olümpiamängudele ühe marga eest. Need õnnelikud, kes ühe marga eest 

Grenoble’i pääsesid, valisid endale embleemiks eluka suurendatud väljaande. Keda kandsid soome 

turistid toki otsas? 

 

14.Üks Nobeli preemia laureaat kirjeldab oma kauaaegset töökohta nõnda: Minu ettekujutus …-st 

oli täiesti väär. Ma arvasin, et see asub lahe ääres. Mitte midagi taolist: prügimägede peale laotud 

betoon, merelt tagasivõidetud maa, tühjad roostikud, nende kõrval tööstus- ja laohooned, seejärel 

mustanahaliste geto ning alles siis, kõige kõrgemal, valgete linn. Mina mõtlesin, et seal asuvad 

supelrannad ja saab ujuda, aga võta näpust – ei liivateragi! Ja ka vesi on seal liiga külm ja must, 

sest rannikust möödub külm hoovus. … küngastelt avaneb lahele, saartele ja linna pilvelõhkujatele 

imetlusväärne vaade, aga see on justkui kuuvaade. Nagu Ameerika avaruste ja inimese 

võõrandumise kvintessents. Ma tulin siia seda taluma, kuid mitte armastama. 

Selle, 1868. aastal asutatud,  ülikooliga seotud inimesed on saanud 66 Nobeli preemiat ja sadu teisi  

teadusauhindu. Tema keemiaosakonda loetakse maailma üheks paremaks. Samas on ülikoolil 

vasakpoolne maine, koduosariigi lihtrahvas kutsuvat seda koguni „… Rahvavabariigiks», sest seal 

sünnivad kõik vasakradikaalsed voolud, ideed ja liikumised ning kogu 1960. aasta 

tudengirevolutsiooni filosoofia. Millisesse hirmsasse ülikooli kirjeldaja tööle asus? 

 

15.Kuulete üht kuulsat muusikapala, mille modifikatsioon kõlas alati Eesti televaatajate 

lemmiksaates Tantsud tähtedega. Nimetage helilooja ja pala pealkiri. 

 



16.Eestis on palju tuntud tammikuid: Mihkli, Erastvere, Rakvere, Loodu… Ka Pühal Maal Hebroni 

lähistel Palestiina Omavalitsuses asub üks kuulus tamm, mille juures on Piibli järgi paik, kus Vana 

Testamendi Kolmainsus ilmus kolme ingli kujul Saarale ja ühele mehele. Kunagisest tammikust 

alles jäänud tamme  vanuseks arvatakse 5000 aastat. Tamme lähedal tegutseb Vene õigeusu kirik ja 

klooster, mis on ainus toimiv kristlik pühamu Hebroni piirkonnas. Pikka aega on usutud, et tamm 

kuivab enne Antikristuse ilmumist. Kahjuks surigi puu 1996. aastal. Nimetage koht, kus tamm asub 

või mees, kellele koos Saaraga Kolmainsus end ilmutas. 

 

17.Kuidas nimetatakse portugali matemaatiku järgi nime saanud mõõteriista või anduri täpsust 

suurendavat vahendit, millega saab täpsustada skaalajaotise murdosi? Harilikult on tegemist 

nihutatavale raamile märgitud lisaskaalaga. Enamik kilvareist on nihikul kindlasti küsitletavat 

vahendit kasutanud. 

 

18.Ta sündis 1717, 23-aastaselt sai valitsejaks ning valitses seejärel riiki 40 aastat. Selle aja jooksul 

viidi läbi hulgaliselt reforme: viidi sisse üldine koolikohustus, kohtutes kaotati piinamine, parandati 

talupoegade olukorda, keelustati jesuiitide tegevus. Tema 16 lapsest  kaks said hiljem keisriteks ja 

ühel tütrel võeti Prantsusmaal revolutsiooni ajal pea maha. Kes oli see valitseja, kelle ausambaid on 

tänaseni mitmes tema valitsetud riigi linnas? 

 

19.Pealinnast 38 kilomeetri kaugusel asuva saare pindala on 10,6 hektarit. Administratiivselt kuulub 

Hole kommuuni. Saar on valdavalt metsaga kaetud, mõningaid ehitisi on  randumispaiga juures. 

Alates 1950.aastast kuulub saar vasakpoolsele parteile ja leiab kasutamist  laagripaigana. Enne 

tänavust suve teadsid saare olemasolust vähesed. Mis saar? 

 

20.Rahvusvaheline Matemaatika Liit annab välja auhinda, mis loodud kanada matemaatiku 

(eluaastad 1863-1932) rajatud fondi põhjal. Autasuga tunnustatakse noori kuni 40-aastasi 

matemaatikuid. Tegemist on ühe tähtsama matemaatika-alase auhinnaga, mida on nimetatud 

matemaatika-Nobeliks. Tunnustust jagatakse iga nelja aasta tagant ning auhinnaga kaasneb medal ja 

rahaline preemia, mis siiski Nobeli preemiast või Abeli auhinnast (teine tähtis matemaatika alane 

preemia) väiksem. Mis auhind?



21.1992 valmis teleseriaali peategelase nime kandev arvutimäng , 2007.aastal paisati tele-eetrise 

paroodia Halo Hans!, ning lõpuks 2009.aastal avati küsitava seriaali teemaline muuseum. Seriaal on 

mõjutanud samuti üht punkansamblit nimevalikul. Televisioonile mõeldud 18-osaline filmisari 

valmis ise 1967-1968. aastal ja sai kiiresti populaarseks omal maal ning mõnes rajataguses riigis. 

Iga seriaali osa kandis pealkirja, näiteks: Hotell Excelsior, Operatsioon Tammeleht, Raudrist, Täiesti 

salajane, Viimane võimalus jne. Nimetage omaaegne kultussari. 

 

22.Pildil oleva sportlase parimaks saavutuseks 

oli 5. koht olümpiamängudel.  Tänavu on temast 

päris palju juttu olnud, piltidegagi pole kitsi 

oldud. Kes? 

 

23.1909.aastal lahkus Daimleri autofirmast tehnikadirektor, rajas koos pojaga oma ettevõtte ning 

hakkas valmistama mootoreid õhulaevadele, teiste seas Zeppelinidele. Pärast Versailles 

rahulepingut lõppesid sõjalised tellimused  ning seetõttu keskenduti luksuslike autode 

valmistamisele. II maailmasõda tõi taas firma arengusse pöörde – nüüd hakati valmistama 

tankimootoreid. Sedagi tööd jätkus vaid sõja lõpuni jning järgnes ettevõtte hääbumine. 1997. aastal 

aga otsustas üks Saksa autohiid vana tootenime ellu äratada ning hakkas veidi vingemaid autosid 

müüma selle nime all. Autoettevõte/bränd? 

 

24. 18.saj. algul ehitati linnamäe veerele väike kabel, peagi kerkis selle asemele puukirik, millele 

järgmisel sajandil torn lisati. 1923. aastal ametisse asunud liberaalsete vaadetega kirikuõpetaja 

põhjustas konflikti, mis viis koguduse lõhenemisele.  Algas kemplemine uue ja vana koguduse 

vahel kiriku kuuluvuse üle.  Riigimetsade talituse direktori otsusega tunnistati kirikualune maatükk 

vana koguduse omandiks. Seepeale ehitas uus kogudus vana kiriku kõrvale uue kiriku, mis pühitseti 

17. detsembril 1939. Otsekui koguduste vahel valitsevat vaenu rõhutades ehitati torn talle teise otsa. 

Vana kirik suleti 1947. aastal ja muudeti varsti kolhoosi aidaks. 1960. aastatel lammutati torni 

ülaosa, seintesse lõigati väravad, aknad suleti, pandi peale eterniitkatus ja hoonesse paigaldati 

jahuveski seadmed. 1980. aastate lõpust jäi vana kirik lõplikult kasutuseta. Mis koht saab uhkustada 

sellise ajalooga? Esimesel pildil on uus kirik nüüdisajal, teisel vana kirik. 

 

25.Kuuldava pala esitajaks on 1984.aastal sündinud Kanada laulukirjutaja ja laulja. Kes? 

 

 





26.Tänavukevadistel üksikkilva meistrivõistlustel selgus, et Auchani hüpermarketeid ei ole kilvarid 

Auchani hüpermarketeid ei ole kilvarid külastanud. Proovime mõne teise poeketiga õnne. Küsitav, 

Proovime mõne teise poeketiga õnne. Küsitav, 1984.aastal alguse saanud,  ostumaailmade kett 

alguse saanud,  ostumaailmade kett kuulub Lidli kauplustega ühte gruppi. Praegu asuvad selle 

ühte gruppi. Praegu asuvad selle poeketi kauplused Saksamaal, Tšehhimaal, Slovakkias, Poolas, 

Saksamaal, Tšehhimaal, Slovakkias, Poolas, Rumeenias, Bulgaarias, Horvaatias ja kokku on 

Bulgaarias, Horvaatias ja kokku on selliseid kaubamaailmu 9000 ringis. Saksamaa idaosas ollakse 

9000 ringis. Saksamaa idaosas ollakse suisa valitsevas seisundis. Nimetage see poekett? 

seisundis. Nimetage see poekett? 

26.Tänavukevadistel üksikkilva meistrivõistlustel selgus, et 

Auchani hüpermarketeid ei ole kilvarid külastanud. 

Proovime mõne teise poeketiga õnne. Küsitav, 1984.aastal 

alguse saanud,  ostumaailmade kett kuulub Lidli kauplustega 

ühte gruppi. Praegu asuvad selle poeketi kauplused 

Saksamaal, Tšehhimaal, Slovakkias, Poolas, Rumeenias, 

Bulgaarias, Horvaatias ja kokku on selliseid kaubamaailmu 

9000 ringis. Saksamaa idaosas ollakse suisa valitsevas 

seisundis. Nimetage see poekett? 

 

 

 

27.Kes oli see 1889-1975 elanud Suurbritannia ajaloolane, kelle peateos kandis nime Uurimus 

ajaloost (A Story of history)? Selles ta jagas kogu inimkonna ajaloo kahekümneks (tegelikult isegi 

enamaks) tsivilisatsiooniks ning vaatles nende tsivilisatsioonide teket, tõusu, allakäiku ja hukku. 

Läbi tsivilisatsioonide püüdis ta seletada ajaloo käiku. Kuigi tema teoorias leiti palju ebakõlasid oli 

see omapärane katse süstematiseerida maailma ajalugu ja üks vähestest konkurentidest 

marksistlikule ajalookäsitlusele. 

 

28.See suhtlusvõrgustik liidab inimesi 2007. aastast ja selle loojad olid David Sacks ja Alan 

Braverman. Algselt USA turule mõeldud võrgustik on muutunud rahvusvaheliseks ja tõlgitud juba 

paarikümnesse keelde. Möödunud aasta lõpul oli sellel 5,8 miljonit kasutajat ning need olid võrku 

üles riputanud 98,6 miljoni isiku andmed.  Nii võib  leida teavet paljude eestlaste ja nende 

esivanemate kohta. Ning pisike otsing selles võrgustikus näitas nii mitmegi mälumänguri andmeid. 

Võrgustik? 

 

29.Doonau ja Drava vaheline ajaloolis-geograafiline piirkond on tänapäeval jagatud Ungari ja 

Horvaatia vahel. Ala nime päritolu on segane: see tähendavat soist piirkonda, veel seostatakse  

nimetust lammastega. Tegemist on olnud segaasustusega piirkonnaga, kus segi elasid (elavad) 

ungarlased, sakslased, horvaadid, serblased. Suurimateks asulateks Ungari poolel on Pecs, Komlo, 

Mohacs; Horvaatias Beli Manastir. Mis nime ala kannab? 

 

 

 



30.Armando Christian Perez on Kuuba 

emigrantide perest pärit USA räppar, kes 

laiemale üldsusele siiski tuntud oma lavanime 

järgi. Lavategevust alustas nullindate esimesel 

poolel. Suurema populaarsuse huvides on ta 

häält teinud  peavooluartistide lugudes. Esimese 

näitena võiks tuua tänavuse Jennifer Lopezi hiti 

On the Floor. Muidugi on ta edetabeleis ka ilma 

kuulsa esinejata. Näiteks loo Give me 

Everything võis leida Eesti edetabelistki. Kes?  

Üksikkilva MV-l sai peaaegu samasugust vastust 

tahetud. 

 

 

 

31.Vanim säärase joogi retsept pärineb 

Baierimaalt 1912.aastast. Laiemalt 

populariseeris jooki Franz X. Kugler ning 

tänaseks on see saavutanud populaarsuse kogu 

Saksamaal ning lisaks veel Austrias, 

Tšehhimaal, Slovakkias. Jook sisaldab 50% 

ulatuses limonaadi ja 50% õlut.  Näete üht 

tüüpilist silti. Jook? 

 

32.Mullu Hispaania jalgpalliliigas 11. koha saanud võistkonnal on uueks hooajaks kõrged 

eesmärgid, mida tõendavad ostud : Villarrealist hangiti 20 miljoni euro eest Hispaania koondislane 

Santi Cazorla, Lyonist 10 miljoni euro eest Prantsusmaa koondise keskväljamees Jérémy Toulalan. 

Veel saadi klubisse Hispaania koondislane Joaquín Sánchez, Hollandi koondislane Joris Mathijsen, 

argentiinlane Diego Buonanotte ja legendaarne hollandlasest ründetuus Ruud van Nistelrooy. 

Koosseisu poolest võiks Manuel Pellegrini juhendatav sats edaspidi vabalt medalite eest võidelda. 

Mis on hüüdnime 'Anšoovised' kandva klubi tegelik nimi? 

 

33.See kuulus bolševik võiks tänavu tähistada oma 125. sünnipäeva.  Väidetavalt lasi ta endale ise 

kuuli südamesse, kuigi avalikkusele teatati, et  suri südameataki tagajärjel. Nagu õigele bolševikule 

kohane, nimetati tema järgi mitu geograafilist objekti. Kümneaastaselt jäi orvuks,  haridustee katkes 

ja poiss pidi õppima haigepõetajaks, mis aadlipere võsule sugugi ei meeldinud. Parteisse astus 

seitsmeteistkümneselt ning arreteeriti vähemalt neli korda, enne kui ta 1911. aastal Lenini juurde 

Pariisi läks. Oli Staliniga väga lähedane,  siit hüüdnimi „Stalini tagumik“. Kuigi  oli oma karjääri 

eest tänu võlgu Stalinile, jäi ta Poliitbüroos väidetavalt viimaseks, kes suhtus Stalini kultusesse 

skeptiliselt. Ta ei kartnud Stalinile kunagi vastu vaielda ning kohtles teda kui kergesti ärrituvat 

vanemat venda, kes omakorda vaatas talle kui ohjeldamatule nooremale vennale. Ta  tavatsenud  

pummeldada ja kõlvatuid naisi taga ajada, ärritunult oli temperamentsel mehel kombeks seltsimehi 



lüüa. Kellest jutt?  

 

 

34.Eestis tegutses 1920. ja 1930. aastate vahetusel neli eksport-tapamaja. Kaks neist asusid 

suurlinnades Tallinnas ja Tartus, kaks väiksemates asulates. Nn. vanapõllumeeste tapamaja 

piirkonda kutsuti Eesti Vabariigi ajal Eesti Taaniks ja Eesti Chicagoks, mis oli kui edukuse ja 

õitsengu sümbol. Kuigi 1941. aasta juulis põletasid venelased taganemisel hooned, Saksa ajal 

tapatööstus taastati. Tööstus tegutses aastakümneid ka Nõukogude ajal. pidi samasugune asutus 

Asunike erakonnaga seotud aastal eksport-tapamaja sündis riigi rahalisel toel Vanakõrtsi talu 

maadele . Paraku tekkisid viimast majandaval ühingul seoses kokkuostetavate sigade vähese arvu 

tõttu majanduslikud raskused ning 1932. aastal katkestati sigade tapmine ja eksport. Selles end 

praegu Eesti vorstipealinnaks nimetavas linnas on tegutsenud Kolshomi, Pichelsteini, Busse, 

Balderi, Langebergi, Landsbergi jpt. liha- ja vorstitööstused. Niisiis – nimetage kahe eksport-

tapamaja asukoht! 

 

35.Helilooja? Pilti ei näita. 

 



36.Läbi aegade on viljeldud klannipoliitikat, edutanud sõpru, sugulasi ja omakandimehi. Teisiti 

polnud kunagises Nõukogude Liidus. Õndsa Brežnevi ajal toimis samuti üks edukas patrooni-

kliendi suhtevõrgustik: paljud kõrgemad aparatšikud olid tegutsenud Moldaavias või Kasahstanis. 

Eriti suur rühm oli aga pärit või töötanud ühes Leonid Iljitšile kallis linnas, kus ta oli  töötanud linna 

täitevkomitee esimehe asetäitjana, oblastikomitee osakonnajuhatajana, oblastikomitee sekretärina, 

oblastikomitee ja linnakomitee esimese sekretärina. Paljud poliitika asjatundjad arvavad, et kogu 

Nõukogude Liidu valitsemine oli kuni Gorbatšovi ametisseasumiseni selle linna grupi kontrolli all. 

Näiteks kuulusid sinna valitsusjuht Nikolai Tihhonov, NLKP Keskkomitee asjadevalitseja Georgi 

Pavlov, siseminister Nikolai Štšolokov, KGB esimehe I asetäitja Georgi Tsinev, Poliitbüroo liige ja 

NLKP KK sekretär Andrei Kirilenko ning Poliitbüroo  liige Vladimir Štšerbitski. Kõnealune linn 

asutati 1776. aastal. Aastaid tunti kui Jekaterinoslavi,  praegust nime kannab 1926. aastast. Niisiis – 

millise linna omapoistekampa juhtis Leonid Brežnev? 

 

37.Mis nime kandis rühm 18.sajandi Prantsusmaa mõtlejaid, kes uskusid, et rahvaste rikkus tuleneb 

põllumajandusest, eriti põllumajandustoodangu ülejäägist? Nimetus tuleneb vanakreeka keelest ja 

tähendab looduse võimu. Rühma liidriks oli Francois Quesnay. 

 

38.Kuigi Francis Ford Coppola on seda  näitlejat võrrelnud Jack Nicholsoni, Robert De Niro ja Al 

Pacinoga ja ta on saanud oma rollide eest mitmeid auhindu, tunneb eestimaine kõmuajakirjandus 

teda vaid ühe rolli järgi – Penelope Cruzi elukaaslane. Näitleja läbilöögifilmiks kodumaal oli 

1992.aastal linastunud Jamon, jamon, rahvusvaheline kuulsus saabus kaheksa aastat hiljem. 

Järgnesid mitmed suurrollid suurrollid filmides Goya kannatused, Vicky Christina Barcelona, 

Biutiful.  Kes? 

 

39.Kes on pildil oleva ajaloolise romaani nobelistist autor? 

 

40.Selle kuulsa neiu isa oli 1849. aasta paiku kaevur Metsikus Läänes. Neiu kandis number 9 kingi 

(Eestis enimlevinud võrdlustabeli järgi jalanumber 41–42), mis tähendab, et ta pidi olema kaunis 

suurt kasvu. Kahjuks neiu uppus ning tema väikesed roosad huuled puhusid uppumise ajal 

„pehmeid ja peeneid mullikesi“. Austajatel oli neiu surmast kohutavalt kahju. Kuidas oli näitsiku 

nimi? 

 



41.Pilt, mida näete, on tehtud mõni aeg enne 

küsitava isiku hukkamist. Tema eluaastad olid 

1923-1945 ja ta oli vast noorim natslik 

sõjakurjategija, kes surma mõisteti. Tuntuks sai 

ta Auschwitzi ja Bergen-Belseni vangivalvurina, 

kellele heideti ette  sadismi ja julmust. Veel 

aastakümneid hiljem on väidetud, et ta käivat 

Auschwitzis kummitamas. Kes on see „kaunis 

koletis“? 

 

42. Rahvusvahelises progefanaatikute ringkonnas hinnatakse seda albumite parimaks 1980. aastatel 

raudse eesriide varjus ilmunud rokiplaadiks. Piiri taga avastati see album 16-aastase ajanihkega, 

tänu 1999. aastal CD-l välja antud uustrükile. Ajastus oli hea, sest huvi progeroki vastu hakkas 

kasvama, sest sauruste muusikaks nimetatud žanr pöördus tõusuteele. Albumi osad teisest viiendani 

kannavad ladinakeelseid nimesid, vastavalt „Ostium“, „Illuminatio“, „Mare Vitreum“ ja 

„Antidolorosum“. Nimetage 1983. aasta album ja ansambel. Nimed kattuvad. 
 

43.See Austria pangagrupp on saanud nime 

saksa ühistegevuse ja laenu- ja hoiuühisuste 

rajamise pioneeri järgi. Tegevus sai alguse 1927 

kui ühistupangad koondusid ühte gruppi. 

Tänaseks  on väljutud Austria piiridest ning 

harud on rajatud Tšehhimaale, Albaaniasse, 

Valgevenesse ,  Bulgaariasse, Ungarisse, 

Venemaale, Poolasse, Rumeeniasse, 

Moldovasse, Slovakiasse, Ukrainasse ja endise 

Jugoslaavia järeltulijariikidesse. Nimetage 

pangagrupp, mille logo näete 

 

44.Legendi kohaselt valmistas seda tüüpi lihtsa tordi Perthis asuva Hotel Esplanade kokk Herbert 

Sachse 1935. aastal. Teiste allikate järgi pärineb seda tüüpi beseetort pärit hoopis Uus-Meremaalt ja 

aastast 1926. Tort koosneb beseepõhjast, mis on väljast krõbe ja seest pehme nagu vahukomm. See 

kaunistatakse vahukoore ja marjade-puuviljadega (maasikad, granadill, kiivi) ning serveeritakse 

enamasti marjakastme või vahukoorega. Laias laastus jagunevad selle õhulise beseetordi retseptid 

kaheks: need, mis koosnevad munavalgetest ja suhkrust ning mille tulemuseks on seest rabe ja 

läbinisti kuiv beseetort, ning need, kus lisaks eelnimetatule on ka maisitärklist ja tilk äädikat. 

Tulemuseks on pealt rabe, aga seest vahukommilaadne beseetort. Mis nime kannab sellisel viisil 

valmistatav kook? Vihjeks niipalju, et inspiratsiooni tuleks otsida kultuuri-, täpsemalt 

tantsumaailmast. 
 

45.Populaarse autodest pajatava žurnaali tippajaks oli 1989, mil igakuine tiraaž oli 4,9 miljonit. 

Praeguseks on see kahanenud 465 000 eksemplarile kuus, kuigi lugejate arv küündivat  7,5 

miljonini. Väljaanne  peab oma põhilugejaks üle keskmise sissetulekuga meest vanuses 25-44. 

Ajakirja baasil on siiski tänaseks välja kujunenud meediafirma, mis üllitab mitmeid autoalaseid 

väljaandeid.  Ajakiri alustas ilmumist 1928.aastal. Algaastail oli žurnaaliga seotud  luuletaja, kes on  

kirjutanud ka isikut tõendavast dokumendist.  Mis ajakiri? 



46.Pildilt vaatavad teid Iirimaalt pärit Euroopa väikseima lihaveisetõu esindajad.  Täiskasvanud 

pulli elusmass ulatub 400...440 ja lehmadel 300...320 kg-ni.  Majanduslikus mõttes on nende 

kasvatamine küsitav, nad sobivad rohkem turistidele näitamiseks või lemmikloomadena pidamiseks. 

Eestis küsitava veisetõu puhtaverelisi isendeid pole, küll leidub mõningaid ristandeid. Veisetõu 

nime aitab teil paberile panna Michael C. Halli kehastatav tegelaskuju USA samanimelisest 

krimiseriaalist. Veisetõug? 

 

47.Koos naabritüdruk Carmeniga laaditi meid veoautokasti ning küüditamine algas. Oi kuidas ma 

kartsin onu Kalmerit ja televisiooni! Paanikahood raputasid terve tee, tagantjärele ei saa aru, mis 

seal nii väga karta oli. Kalmer Tennosaar oli igavesti muhe vana ega karjunud jõmpsikate peale 

sugugi. Kui kohale jõudsime, oli koolimaja punnis põitega laululapsi täis. Mind juhatati saali, kus 

pidin oma loo ette kandma. „Meil tuuled sõnumeid tõivad, et tormid tõusevad. Siis lained laulu 

lõivad, meil purjed paisuvad,“ üürgas käesolevate ridade autor kõvasti ja valesti ... Kes on nii 

meenutanud  kokkupuudete algust meelelahutusmaailmaga? Täna on toonane Vastse-Otepää 

algkooli õpilane tublisti tuntum. 
 

48.26. augustist 2011 hakkas kinodes üle Eesti jooksma uus kodumaine kogupereanimatsioon 

“Lotte ja kuukivi saladus”, mille režissöörid on Janno Põldma ja Heiki Ernits. Seekordses 

armastatud koeratüdruku Lotte loos otsitakse taga kolme salapärast kuukivi, mille rännukoer Klaus 

oma viimaselt matkalt mägedest leidis. Kui eelmises filmis „Leiutajateküla Lotte“ olid lisaks 

nimikangelasele peategelasteks kassipoeg Bruno ja jänesepoeg Albert, kellest anti välja ka nukud, 

siis kuukivi taga ajades saab Lotte uue sõbra, kolmekõrvalise kuujänese. Kuidas on tema nimi? 

 

49.1961. aasta võõrsõnade leksikon ütleb võõrsõna … seletuseks: „Kat. piiskopi v. muu vaimuliku 

abiline.“ Kui tõlkida ladinakeelne sõna maakeelde, saabki selle tõlkida kui ’abiline’, kes abistas 

keskajal katoliku kirikus ja rüütliordudes kõrgemaid ametiisikuid, nt ka ordumeistreid, olles viimase 

täievoliline esindaja. Neid ametimehi hakati nimetama alates 14. sajandist. Ametiaeg kehtis kuni 

abistatava elu lõpuni või ametijärgluse õigusega. …vaenus (ka: …tüli, …sõda või ...riid) oli 

viimane suurem sisekonflikt Vana-Liivimaal, mis leidis aset aastatel 1556 – 1557 Riia peapiiskopi 

ja Liivi ordu vahel. Selle põhjusteks olid lisaks sisepingetele aga ka välismaiste valitsejate, eestkätt 

Preisimaa hertsogi, Mecklenburgi hertsogi ja Poola kuninga huvid. Põhjuseks Liivimaa maapäeva 

otsus, et ilma kõigi maaisandate nõusolekuta ei või kohalike riikide abilisteks ja järglasteks saada 

ilmalikud valitsejad või nende pärijad. Täitke punktiir! 
 

 

50.Ansambel? 



51.See hüüdnime 'Mama Africa' kandnud lauljanna oli legend ja võitleja ning üks esimesi 

superstaare Aafrikas.  Ta laulis bluesi ja jazzi, brasiilia rütme, kuid selle kõige alus oli 

agulimuusika. Selle 1932. aastal sündinud ja 2008. aastal Napoli lähistel surnud naise elu ja eraelu 

oli keeruline. Ta elas üle vähi, neli abielulahutust ja oma ainukese lapse surma. Apartheidi tõttu pidi 

elama üle 30 aasta eksiilis. Kes? 

52.Härgmäel sündinud ja suurema osa elust Tartus elanud baltisaksa maadeuurija (eluaastad 1864-

1902) ausammas asub Aakres Saeveski paisjärve ääres. Mehe haud on aga  kaugel Kotelnõi saarel. 

Kes? Kui käite  Säästumarketis õlut ostmas, siis on vastamine päris lihtne. 

 

53.Ameerika kirjastus Quirk Books on asunud välja andma raamatuid, mis kujutavad endast 

klassikalise kirjanduse  remikse. Nii on ilmunud romaanid Android Karenina, Uhkus ja eelarvamus 

ja zombid, Mõistus, tunded ja merekoletised.  Hiljaegu nägi ilmavalgust teos, mille eestikeelne 

pealkiri võiks olla Kurnäumorfoos. Raamatu  peategelane Gregor muutub kassipojaks ning hakkab 

rahateenimise asemel lõngakeraga mängima. Kelle loomingut on remiksitud? 
 

54.Kreeka mütoloogias elab Scheria saarel üks õnnelik rahvas. "Odüsseias" kirjeldatakse, kuidas 

nende kuningas Alkinoos võttis lahkesti vastu merehädalisena saarele sattunud Odysseuse ning 

laskis ta saata tüürimehe ja sõudjateta võlulaevaga kodusaarele Ithakale. Õnnelike inimeste juures 

peatusid ka argonaudid. Kes olid Scheria asukad? 

 

55.Kes tahab maailmaasjades kaasa lüüa ja osaleda maailmakaubanduses, peab pääsema vee äärde, 

sest üle 90 protsendi globaalsetest vedudest toimub meritsi. Hästi toimiva maantee- ja 

raudteevõrgustikuta on naaberriikide sadamad eksportööridele raskesti kättesaadavad. Kuigi Hiina 

on mereriik, on riigi loodetipus asuv Džungaaria kõrb merest kõige kaugem koht maailmas. 

Nimetage linnulennult kaugus sealt lähima rannikuni (+/- 100 km 2 punkti, +/- 10% 1 punkt) 

 
 



56. Doktor Albert Hofmann avastas 1938. aastatel oma Baselis Sandoze laboratooriumis, et 

eksperimenteerimise käigus sünteesitud väike kogus ainet tema sõrmeotstel andis tulemuseks 

„maailmateadlikkuse muutunud oleku“. Iseäranis meeldis doktorile, et ainet oli raske kindlaks teha, 

sest sellel puudus lõhn, maitse ja värv. Mis nime all tunneme Hofmanni eksperimendi saadust? 
 

57.Eesti sortidest on maailmakuulus Edna, ent tuntud on ka Sinilind, Tiina, Sakala , Kuldne Trio. 

Läti sordiaretajad on mitu sorti pühendanud Eestile – Rahvarinne, Tallinn, Suur Munamägi, Anne 

Veski jt. Üldse  tuntakse küsitava lille sorte maailmas üle 30 000, kõige rohkem aretatakse uusi sorte 

USA-s, Venemaal,  Leedus, Tšehhis ja Hollandis.  Mis lill? 
 

58.Kõrvalolev maal on küsitava 

hollandi kunstniku (eluaastad 1625-

1654) kuulsaim töö.  Kunstniku nimi 

toob  meelde populaarse 

raamatukangelase, kelle kohta 

mälumängudes küsimusi küsitud. 

Kes? 

 

 

79.Küsitav Argentina kirjanik (1914-1984) on 

üks Ladina-Ameerika tähtsaimaid romaniste ja 

novelliste. Sündis Brüsselis, suurema osa elust 

veetis Euroopas, suri Pariisis. Kodumaal 

tegutses keskkooliõpetajana ja 

ülikooliõppejõuna, paguluses vabakirjanikuna. 

Tema tähtsaimast romaanist  „Keksumäng“ 

(1963) on eesti keeles ilmunud vaid katkendeid 

ajakirjas Vikerkaar, samas on eestindatud 

jutustuste valimikud „Tseremooniad“ (1985) ja 

„Salarelvad“ (2011). Katkend viimasest: 

„Maailma saab valitseda kautšukist silindriga, 

mis mahub kätte; keerates ainult pisut paremale, 

muutuvad kõik puud üheksainsaks teeserva 

laotatud puuks /…/“Kes oli see eelmise sajandi 

tähtkirjanik, kes erinevalt kolumbialasest 

Gabriel García Márquezist ja peruulasest Mario 

Vargas Llosast siiski Nobeli kirjandusauhinnast 

ilma jäi?  

 

60.Bertrand Delanoë, Corine Mauch, Klaus Wowereit on kõik oma riigi suurima linna – vastavalt 

Pariisi, Zürichi ja Berliini – linnapead. Nimetage poliitiline liin (erakond), mida nad esindavad, ja 

nende teine oluline ühisnimetaja. 
 



61. Kliima poolest sarnaste, kuid geograafiliselt isoleeritud piirkondade loodus on erisugune – nii 

kõlab üks biogeograafia vanemaid reegleid, mida tuntakse 18.saj. Prantuse loodusteadlase nime 

järgi. Kuidas seda seadust nimetatakse? Muide, üks tuntud saapamaa puurilukk kannab seda nime. 
 

62.Selle lõunanaabrite linna, kus elab pisut üle pooleteisetuhande inimese, tähtsaim 

vaatamisväärsus oli pikka aega loss ühes oma legendidega (roheline daam, väike karjus, pöialpoisi 

pulm jne.). Viimasel ajal on vaat, et kuulsamaks saanud pildil olev vaatamisväärsus, mis 

pühendatud linnast pärit isikule.Kuramaa  linn? 

 

63.Millise kuulsa sportlase, maailmameistri, 

paremat kätt pildil näete? Vasaku käe abil on ta 

edestanud ka eestlastest kehakultuurlasi. Tal oli 

ektrodaktüülia (ka Lobster-Claw sündroom või 

Karsch-Neugebaueri sündroom), kaasasündinud 

hälve, mida iseloomustavad mõned puuduvad 

sõrmed või varbad. Mees ise oli väidetavalt 

mitmenaisepidaja, kindlasti aga ahelsuitsetaja ja 

morfiinik, keda läbi elu vaevas nõrk tervis ja 

neeruhädad. 

 

64.Mart Mäger kirjutab raamatus "Linnud rahva 

keeles ja meeles", et hallikas linnuke Oenanthe 

oenanthe pesitseb igasugustes urgastes: 

kiviaedade pragudes, varemetes, müürilõhedes, 

puupinudes, turbaaunades ja räästa all. 

Kivihunnikutes ja -aedades on  tema päriskodu. 

Kivil laseb ta oma katkelist laulukest kuulda, 

"traksutab" kareda häälega ning varitseb 

ümbritsevas heinas rohutirtse. Teine  

iseloomulik tunnus elupaiga kõrval on linnu 

karedahäälne "ii tsak tsak", mida saadab pidev 

kehaga nõksutamine ja sabalaiutamine. Kuidas 

sellist lindu kutsuksite? 
 

 

65.Kuulete ühe Austraaliaski näidatud teleprojekti finaalmuusikat. Telesari? 

 



66. Partei loodi 1948.aastal endiste Rahvapartei 

ja Demokraatliku partei liikmete poolt. Peaaegu 

kogu järgneva aja on oldud üheks 

valitsuserakonnaks ning tihti on parteile 

kuulunud välisministri koht. Nii ka praegu. 

Kõrvalpildil vaatab teid majandusministrist 

praegune parteiliider, Khánh Hưngi asulas 

sündinud härrasmees. Partei?  

 

 

67. See Vabadussõja mälestusmärk, millest pilti siinkohal ei näita, asub Tallinnas Toompeal Kohtu 

tänaval ja avati 2. detsembril 1928. Vabadussõjas Lõuna ja Viru rindel võidelnud üksuse liikmetest 

langes või suri haavadesse 54 ja haigustesse 16 võitlejat, nende seas ka üksuse ülema abikaasa, 

meditsiiniõde Anna. Nõukogude korra ajal mälestusmärk likvideeriti. Selle taasavamine leidis aset 

23. oktoobril 1994. Millisele üksusele oli sammas pühendatud? 

 

68.Teda (1916–2009) kutsuti kõige 

usaldusväärsemaks meheks. Avaliku arvamuse 

uuringud näitasid, et ameeriklased usaldasid 

seda aastakümneid CBS teenistuses olnud 

meest rohkem kui ühtegi poliitikut, 

ajakirjanikku või telepersooni. Tema saade 

„The CBS Evening News with …“ oli algusest 

peale 1963. aastal populaarseim USA 

televisiooni uudistesaade. Seltskonnamänguna 

sai populaarseks tema poliitiliste vaadete 

mõistatamine.  Demokraadid pidasid teda 

vabariiklaseks, vabariiklased aga 

demokraadiks. Kes oli see mees, kes viibis nii 

Teise maailmasõja pommituslennukites, oli 

Nürnberg protsessil, teavitas miljoneid 

ameeriklasi John Kennedy ja Martin Luther 

Kingi surmast, tegi reportaaže Vietnami sõja 

lahinguväljadelt, Watergate’ist ja Iraani 

pantvangikriisist? 

 

 

69.Teófilo Stevensoni pildilt äratundmisega ei tohiks kellelgi probleeme olla, sestap pilti ei lisagi. 

Ta on üks kolmest poksijast, kes võitnud olümpiamängudelt kolm kuldmedalit. Stevensoni on 

loetud Kuuba auks ja uhkuseks, ent tema mõlemad vanemad olid mitte-kuuba juurtega ning  inglise 

keele kõnelejad. Isa Teófilo Stevenson Patterson oli pärit ühelt hoopis kaugelt saarelt (suurus 345 

km² ) ja asus Kuubale 1920. aastatel. Poksija ema Dolores Lawrence oli küll sündinud Kuubal, ent 

tema vanemad olid anglofoonidest immigrandid ühelt 168 km²  suuruselt saarelt. Kus olid pärit 

poksija vanemad? Vastamise hõlbustamiseks olgu antud poksija vanemate päritolusaarte (ja ühtlasi 

riikide) pealinnad - need on vastavalt Kingstown (isa) ja Basseterre (ema) 

 

70. Kuulete 1962.aastal peetud kõnet. Kes kõneleb? 
 



71.Näitlejanna, vägede paigutus enne 1485. aasta lahingut, mäng. Mis on piltide ühine nimetaja? 

 

72.Liibüa jaguneb kolmeks suureks geograafiliseks piirkonnaks. Lõunaosa, kus asuvad valdavalt 

kõrbed, kannab nime Fezzan. Kuidas nimetatakse ülejäänud kaht Liibüa piirkonda? Need nimetused 

ulatuvad tagasi Rooma suurriigi päevisse. 
 

73.Mõiste tuleb kreeka keelest ja see on leidnud kasutamist paljudel elualadel. Sotsioloogias 

nimetatakse nii märki, mis tähendab ühiskonna normatiivsetest ootustest erinevat inimkäitumist. 

Zooloogias nimetatakse nii lülijalgsete hingeava ja viburloomade valgustundlikku 

pigmendikogumikku. Sama mõiste leiab kasutamist usundiloos seoses Assisi Franciscuse hingeliste 

läbielamistega. Ajaloos seostatakse mõistet pigem orjade ja kurjategijatega. Mõiste? 
 

74.Pärast raamatu ilmumist möödus vaid viis aastat, kui ilmavalgust nägi samanimeline film  

Charlton Hestoniga peaosas. Filmi lõpukaadreid näete fotol. Kuna linateos osutus edukaks, siis tehti 

viie aasta jooksul tervelt neli järjefilmi. 1970.aastatel valmis veel kaks samateemalist teleseriaali, 

seejärel vajus teema aastateks unustusse. Uue aastasaja algul jõudis kinodesse esmafilmi 

uusversioon Mark Wahlbergiga peaosas. Tänavu paisati kinolevisse taas samateemaline film. Mis 

filmist jutt? 

75.Massachusettsi osariigis Holyoke linnas asub küsitava spordiala kuulsuste hall. Tänavu kanti 

Kuulsuste halli nimekirja meestest Lorenzo Bernardi ja Vladimir Grbič, naistest Rita Crockett ja 

Magaly Carvajal ning treener Hugo Conte. Mis spordialaga tegu? 



76.Tallinna loomaaias paljunevad temataolised 

ülihästi, alates 1970. aastatest on neid kogu aeg 

juurde sündinud.  Eelmise kümnendi keskel elas 

neid loomaaias sadakond. Kuna teistes maailma 

loomaaedades nii edukalt ei paljune, viiakse neid 

Tallinnast pidevalt Põhjamaadesse, Saksamaale ja 

Tšehhi. Nad avastati 19. sajandi keskpaiku, kui üks 

zooloogiahuviline misjonär – neile oma perenime 

andja – nägi Pekingi turul, et keisri mandžuurlastest 

kaardiväelased müüvad sõrgu, sarvi, nahku ja liha, 

mis pärinevad loomalt, keda tollane zooloogia ei 

tundnud. Tänapäeval elavad nad ainult 

loomaaedades ja parkides, kus on neid sündinud 

juba mitukümmend põlvkonda. Loom? 

 

77.Arvuti ja koolajook üheskoos. Briti saartel, Põhjamaades ja veel mõnes Euroopa riigis saavad 

janused osta koolajooki, mis kannab kompuutri operatsioonisüsteemi nime. Tegemist on nn 

fairtrade tootega, sest joogi valmimisel kasutatakse Malawi ja Sambia farmereilt ostetud suhkrut. 

Jook? 

 

78. Pärast lüüasaamist roomlastelt pidi Hannibal Kartaagost lahkuma ja võõrsil varju otsima. 

Heatahtlikku vastuvõttu leidis ta  Väike-Aasia loodeosas paiknevas kuningriigis, mille pealinn oli 

Nikomeedia. Tänapäeva mõistes tegutses ta seal sõjalise nõuandjana. Roomlased ei jätnud teda 

sealgi rahule ning vangistamise ärahoidmiseks sooritas ta enesetapu. Mis riigis Hannibal peavarju 

leidis? Iseseisva kuningriigina eksisteeris see hilisem Rooma provints aastatel 297-74 eKr. 

Maakond sai nime Traakiast sinna asunud hõimu järgi.  Mis riik/maakond/ Rooma provints? 

 

79.Hoolimata sellest, et  ta pole veel isegi 16 aastat ja 

neli kuud vana, on 2011 olnud talle üliedukas aasta. 

Algatuseks oli Pärnust pärit ja kohalikus Kunstide Majas 

laulmisega tegelev neiu (sündinud 5. mail 1995) 

superstaarisaate finalist, saavutades kolmanda koha. 

Kohtunikele meeldis küll tema hääle ja esituste võimsus, 

ent kahe viimase sekka ta siiski ei pääsenud. Augustil 

esines ta kandva rolliga Suurel Munamäel ja Nukuteatris 

etendunud Viktor Siilatsi muusikalis „Valge laev". Tänu 

sealsele säravale osatäitmisele sai ta lepingu Nukuteatri 

uues noortemuusikalis „Spring Awakening" („Kevadine 

ärkamine"), mis jõuab Nukuteatri lavale järgmisel 

sügisel. Kes?  

 

80.Näete USA osariigi umbmääraseid kontuure. 

Tegemist on USA pindalalt 24. ja rahvaarvult 9. 

osariigiga. 1788.aasta jaanuaris sai ta osariigi 

õigused, olles seega 4. USA osariik. Osariiki on 

nimetatud virsikuosariigiks ja 

maapähkliosariigiks.  Osariik? 

 



1.Katariina MM 41.Irma Grese MM 

2.Pääsusaba MM 42.In Spe TP 

3.Silikatsiit MM 43.Raiffeisen MM 

4.Edgar-Johan Kuusik MM 44.Pavlova TP 

5.Valdemar Väli MM 45.Za Ruljom MM 

6.Discovery, Endeavour MM 46.Dexteri veis MM 

7.Thessaloniki (Saloniki) TP 47.Mart Juur MM 

8.Luis Corvalan, Vladimir Bukovski TP 48.Tik TP 

9.Duralumiinium MM 49.Koadjuutor TP 

10. Rip Van Winkle TP 50.The Mamas and The Papas MM 

11.Peeter Raudsepp TP 51.Miriam Makeba TP 

12.William Gallas TP 52.Hermann Walter MM 

13.Hamster TP 53.Franz Kafka MM 

14.Berkeley Ülikool (California) TP 54. faiaagid (kr Phaiakes) TP 

15.Juvenito Rosas „Üle lainete“ TP 55. 2370 kilomeetrit TP 

16.Mamre/Aabrami tammik TP 56.LSD (lüsergiinhappe dietüülamitiid). TP 

17.Noonius MM 57.Gladiool MM 

18.Maria Theresia MM 58.Paulus Potter MM 

19.Utoya MM 59. Julio Cortázar TP 

20.Fieldsi medal MM 60.sotsialistid/sotsiaaldemokraadid, avalikud geid TP 

21.Kaalul on rohkem kui elu MM 61.Buffoni seadus MM 

22.Charlene Grimaldi (Wittstock) MM 62.Dundaga MM 

23.Maybach MM 63.Mihhail Tal TP 

24.Tudulinna TP 64.kivitäks (-hing, -täkk, -säks, -tikkija jne) TP 

25.Avril Lavigne MM 65.Wikmani poisid MM 

26.Kaufland MM 66.Vabad Demokraadid (FDP) MM 

27.Arnold J. Toynbee MM 67.Balti pataljon TP 

28.geni MM 68. Walter Leland Cronkite juunior TP 

29.Baranya MM 69.Saint Vincent,  Saint Kitts (Saint Christopher) TP 

30.Pitbull MM 70.Tito MM 

31.Radler MM 71.Bosworth TP 

32.Malaga CF TP 72.Tripolitaania ja Kürenaika MM 

33.Grigol (Sergo) Ordžonikidze TP 73.Stigma MM 

34.Võhma ja Tapa TP 74.Ahvide planeet MM 

35.Sergei Prokofjev MM 75.Võrkpall MM 

36.Dnipropetrovsk TP 76.Miilu (davidi hirv) TP 

37.Füsiokraadid MM 77.Ubuntu cola MM 

38.Javier Bardem MM 78.Bitüünia MM 

39.Ivo Andrič(Sild Drina jõel) MM 79.Rosanna Lints TP 

40.Clementine TP 80.Georgia MM 

 


