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1	   Küsitavale	  puule	  olevat	  andnud	  nime	  (mitte	  küll	  enda	  oma)	  prantsuse	  maadeavastaja	  Jacques	  Cartier	  (kes	  
muuhulgas	  andis	  nime	  Kanadale).	  Indiaanlased	  andsid	  talle	  ja	  laeva	  meeskonnale	  skorbuudi	  raviks	  süüa	  puu	  
rohelistest	  osadest	  tehtud	  keedist,	  päästes	  sellega	  meeste	  elu.	  Perekonnas	  on	  5	  liiki,	  ladinakeelne	  nimi	  on	  Thuja.	  
Puit	  on	  väärtuslik,	  Ameerika	  liike	  kasvatatakse	  USA-‐s	  ja	  Kanadas	  puidu	  saamiseks	  spetsiaalselt.	  Eestis	  kasvatatakse	  
teda	  ilupuuna	  päris	  palju,	  merevaiguleiud	  aga	  tõendavad,	  et	  ta	  on	  siinmail	  kasvanud	  ka	  looduslikult.	  Mis	  puu?	  

	   	  

2	   Väikeste	  Sunda	  saarte	  hulka	  kuulub	  390	  km2	  suurune	  saar,	  mis	  on	  
nime	  andnud	  maailma	  suurimale	  elavale	  sisalikule.	  Sisalike	  kaitseks	  
asutati	  1980.	  aastal	  rahvuspark.	  Loomake	  kasvab	  kuni	  3	  meetri	  
pikkuseks,	  kaalub	  kuni	  70	  kilo.	  Sülg	  on	  mürgine,	  see	  aitab	  tal	  kiiresti	  
tappa	  oma	  saakloomi	  –	  peamiselt	  hirvi	  ja	  metssigu.	  Süüakse	  ka	  oma	  
liigikaaslasi.	  Pildil	  on	  erksat	  värvi	  noorloom,	  vanemas	  eas	  muutuvad	  
nad	  ühtlaselt	  hallpruuniks.	  Mis	  loom?	  

	   	  

3	   Kuidas	  nimetakse	  köögivilja,	  mida	  on	  kujutatud	  François	  Bonvini	  
natüürmordil?	  Taime	  süüakse	  tavaliselt	  keedetult	  või	  aurutatult	  ning	  
serveeritakse	  hollandi	  kastme,	  sulavõi	  või	  oliiviõliga	  ning	  Parmesani	  
juustuga.	  Tema	  teaduslik	  nimi	  on	  harilik	  aspar	  või	  ka	  asparaagus	  
(Asparagus	  officinalis),	  aga	  köögiviljana	  on	  ta	  tuntud	  teise	  nime	  all.	  	  
	  

	   	  

4	   See	  seen	  pürib	  maailma	  suurima	  elusolendi	  tiitlile.	  USAs	  Oregoni	  osariigis	  on	  ühe	  isendi	  niidistik	  levinud	  ligi	  9	  km2	  
suurusele	  alale,	  seen	  kaalub	  ligi	  600	  tonni	  ja	  on	  
2400	  aastat	  vana.	  Seeneniidistik	  kiirgab	  keemilise	  
reaktsiooni	  tõttu	  valgust,	  mistõttu	  pehkinud	  puud	  
paistavad	  mõnikord	  metsas	  helendavat.	  Noored	  
kübarad	  kõlbavad	  hästi	  süüa,	  seen	  on	  ka	  Eestis	  laialt	  
levinud	  ja	  armastatud.	  Mis	  seen?	  
	  

	   	  

5	   Kanada	  rahvusloom	  on	  kobras,	  Norra	  –	  põder,	  Soome	  –	  pruunkaru.	  Ka	  Lätil	  on	  oma	  rahvusloom,	  kelle	  nimetus	  –	  
marite	  –	  on	  tulnud	  maajumalanna	  Mara	  nimest.	  Tegemist	  ei	  ole	  selgroogsete	  esindajaga.	  Lemmiktoiduks	  on	  tal	  
lehetäid.	  Kes	  on	  Läti	  rahvusloom?	  
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6	   Külma	  sõja	  süvenedes	  tekkis	  maailmas	  1950-‐ndail	  mitmeid	  poliitilisi	  liite.	  Üks	  neist	  oli	  USA	  initsiatiivil	  asutatud	  
CENTO,	  kuhu	  kuulus	  5	  riiki	  (mitte	  küll	  USA	  ise).	  CENTO	  läks	  ametlikult	  laiali	  1979.	  aastal,	  kui	  ühes	  viiest	  
liikmesriigist	  toimus	  nn.	  „islamirevolutsioon“.	  Aasta	  hiljem	  hakkas	  seesama	  riik	  teise	  endise	  CENTO	  liikmega	  
sõdima,	  tõsi,	  kallaletungijaks	  oli	  see	  teine.	  Sõja	  ajendiks	  oli	  piiritüli.	  Nimetage	  mõlemad	  sõdivad	  riigid.	  	  

	   	  

7	   Kelle	  märki	  näete?	  Nende	  Tallinna	  organisatsioon	  asutati	  oktoobris	  1926,	  üle-‐
eestiline	  ühendus	  tekkis	  juunis	  1929	  ja	  keelustati	  märtsis	  1934.	  	  

	   	  

8	   	  Näete	  ühe	  riigi	  suurt	  territooriumi	  enne	  
Trianoni	  lepingut	  (sõlmiti	  4.	  juunil	  1920)	  
ja	  tunduvalt	  väiksemat	  tänapäeval.	  Mis	  
riigiga	  on	  tegemist?	  

	   	  

9	   Veebruaris	  2004,	  pärast	  uue	  Saksamaa	  peakonsulaadi	  avamist	  ühes	  Venemaa	  linnas,	  saabus	  tollane	  välisminister	  
Joschka	  Fischer	  Moskvasse,	  kus	  president	  Putin	  tervitas	  teda	  Immanuel	  Kanti	  sõnadega:	  “Tähistaevas	  meie	  peade	  
kohal	  ja	  maailm	  meie	  sisemuses	  jäävad	  inimkonda	  alati	  huvitama”.	  Nimetage	  see	  linn,	  kust	  Kant	  kogu	  oma	  pika	  
elu	  jooksul	  kauaks	  ei	  lahkunud.	  

	   	  

10	   Mis	  aasta?	  
• sündisid	  Robbie	  Williams,	  Urmas	  Paet,	  Roman	  Šebrle,	  Martin	  Müürsepp,	  Leonardo	  di	  Caprio,	  Juku-‐Kalle	  Raid,	  
• president	  Richard	  Nixon	  ja	  kantsler	  Willi	  Brandt	  astusid	  tagasi,	  president	  Georges	  Pompidou	  suri,	  
• võimule	  asusid	  Gerald	  Ford,	  Helmut	  Schmidt	  ja	  Valery	  Giscard	  d’Estaing,	  
• Malta	  riik	  sai	  iseseisvaks,	  
• Eurovisioni	  võitis	  ABBA	  Waterloo.	  
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11	   Setomaa	  jääb	  merest	  üsna	  kaugele,	  hoopis	  Eestist	  kaugel	  aga	  asub	  meri	  nimega	  Seto.	  Tegemist	  on	  ühe	  suure	  riigi	  
(128	  miljonit	  elanikku)	  sisemerega,	  seal	  on	  üle	  1000	  saare,	  mis	  enamikus	  kaetud	  kena	  männimetsaga.	  Juba	  1934.	  
aastal	  asutati	  rahvuspark,	  mis	  hõlmab	  valdava	  osa	  merest.	  Mis	  riigis	  see	  meri	  asub?	  

	   	  

12	   Tänavu	  Eestis	  käibele	  tulnud	  euro	  annab	  võimaluse	  koguda	  20	  riigi	  euromünte.	  Lisaks	  17	  Euroopa	  Liidu	  
liikmesriigile	  on	  veel	  kolmel	  riigil	  on	  õigus	  emiteerida	  oma	  rahvusliku	  küljekujundusegaga	  euromünte,	  mis	  
kehtivad	  seadusliku	  maksevahendina	  kogu	  euroalal.	  Nimetage	  need	  kolm	  riiki.	  (1	  õige	  –	  1	  p.,	  2	  või	  3	  õiget	  –	  2	  p.)	  

	   	  

13	   Millises	  osariigis	  asub	  USA	  mandriosa	  geograafiline	  keskpunkt?	  Selle	  osariigi	  2,7	  miljonist	  elanikust	  on	  vaid	  6%	  
mustanahalised.	  Suurim	  linn	  on	  Wichita;	  tuntud	  on	  ka	  omaaegne	  Metsiku	  Lääne	  “pealinn”	  Dodge	  City.	  Osariik	  on	  
nime	  saanud	  siuu	  indiaanlastelt,	  kelle	  keeles	  tähendab	  see	  “lõunatuule	  rahvast”.	  Hüüdnimeks	  on	  Sunflower	  State	  
(päevalille	  osariik).	  Osariigi	  nime	  kandev	  suurlinn	  jaguneb	  mitmeks	  osaks,	  neist	  suurem	  asub	  naaberosariigi	  alal,	  
teiselpool	  Missouri	  jõge.	  

	   	  

14	   Sõna	  „Finn”	  tähistab	  paljudes	  keeltes	  soomlast.	  Sama	  sõna	  „Finn”	  on	  kasutusel	  ka	  eesnimena,	  millel	  on	  iiri	  (gaeli)	  
keeles	  kindel	  tähendus.	  See	  sõna	  tähistab	  üht	  inimese	  välist	  omadust,	  mis	  muide	  on	  soomlastele	  omasem	  kui	  
enamikule	  teistele	  rahvastele.	  Millist	  omadust?	  

	   	  

15	   Virgin	  Galactic	  on	  2004.	  aastal	  
rajatud	  firma,	  mis	  planeerib	  
kosmoseturismi	  korraldamist.	  	  
Kes	  on	  selle	  firma	  juht	  ja	  asutaja?	  	  
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16	   NSV	  Liidu	  vapil	  olid	  aukohal	  sirp	  ja	  vasar.	  Needsamad	  atribuudid	  lisati	  ühe	  Euroopa	  
Liidu	  liikmesriigi	  vapile	  1919.	  aastal,	  kusjuures	  tähendus	  (sirp	  –	  põllumehed,	  vasar	  –	  
töölised)	  oli	  enam-‐vähem	  sama	  mis	  nõukogude	  vapil.	  Riik	  ei	  ole	  kunagi	  
sotsialismileeri	  kuulunud,	  kuigi	  oli	  sellele	  suht	  lähedal.	  Mis	  riik?	  	  

	   	  

17	   See	  rahatäht	  on	  antud	  välja	  küsitava	  riigi	  keskpanga	  50.	  juubeliks.	  Rahal	  on	  kujutatud	  selle	  riigi	  kõiki	  kolme	  
iseseisvusaja	  kuningat:	  Mohammed	  VI,	  Hassan	  II	  ja	  Mohammed	  V.	  Rahutul	  2011.	  aastal	  on	  selles	  riigis	  senini	  kõik	  
suhteliselt	  rahulik	  olnud.	  Mis	  riik?	  

	  

	   	  

18	   Slaavi	  mütoloogias	  olid	  nad	  jõgede	  ja	  järvede	  kaitsehaldjad.	  Koidu	  ajal	  tulid	  nad	  kaldale,	  kammisid	  oma	  pikki	  
juukseid	  ja	  mängisid	  ringmänge.	  Nad	  passisid	  vee	  järele	  minevaid	  talutüdrukuid	  või	  neid	  endid	  imetlevaid	  
noormehi.	  Häda	  sellele,	  kes	  oli	  koju	  unustanud	  vetehaldjatevastase	  talismani	  –	  koirohu.	  Need	  haarasid	  vete-‐
haldjad	  oma	  tantsuringi,	  kõditasid	  poolsurnuks	  ja	  viisid	  endaga	  kaasa	  veteriiki.	  Vahel	  ahvatlesid	  nad	  noori	  vesiroosi	  
kujul.	  Kuidas	  neid	  vetehaldjaid	  slaavipäraselt	  nimetati?	  Sama	  nime	  kannab	  üks	  tuntud	  ausammas	  Tallinnas.	  

	   	  

19	   Küsitava	  isiku	  töömehetee	  algas	  teismelisena	  1870-‐ndatel	  oma	  isa	  seebivabrikus	  Philadelphias.	  1891	  asutas	  ta	  
Chicagos	  seebivabriku	  müügikontori.	  Et	  äri	  paremini	  läheks,	  jagas	  ta	  seebile	  kingituseks	  kaasa	  küpsetuspulbrit.	  
Küpsetuspulber	  osutus	  varsti	  populaarsemaks	  kui	  seep	  ja	  ta	  lülitus	  ümber	  pulbri	  müügile.	  Pulbri	  müügi	  
edendamiseks	  hakkas	  ta	  koos	  pulbriga	  tasuta	  jagama	  närimiskummi.	  Nätsu	  kaks	  esimest,	  1892.	  aasta	  sorti	  kandsid	  
nime	  Vassar	  ja	  Lotta	  Gum.	  Aasta	  hiljem	  tuli	  müügile	  uus	  sort,	  millel	  oli	  piparmündi	  maitse	  ja	  mis	  meeldivalt	  suud	  
värskendas.	  Sordi	  nime	  osaks	  sai	  mehe	  enda	  nimi.	  Kes	  on	  see	  mees?	  

	   	  

20	   Need	  8099	  aastal	  1974	  leitud	  elusuuruses	  sõdalaste	  kuju	  
on	  tuntud	  materjali	  järgi,	  millest	  nad	  on	  tehtud.	  Sõdalased	  
olid	  mõeldud	  kaitsma	  Hiina	  keisrit	  Qin	  Shi	  Huangdid	  
surnuteriigis	  pärast	  tema	  surma.	  Kuidas	  neid	  sõdalasi	  
nimetatakse?	  
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21	   Seda	  maailmas	  üsna	  vähelevinud	  spordiala	  harrastatakse	  Eestis	  juba	  üle	  80	  aasta.	  Olümpiamängudel	  seda	  ala	  ei	  
ole,	  aga	  maailmameistrivõistlusi	  peetakse	  küll.	  Viimasel	  MMil	  Cottbusis	  oli	  Eesti	  17	  riigi	  hulgas	  kokkuvõttes	  9.	  
Mootorpumbaga	  hargnemises	  saadi	  11.	  koht.	  Mis	  spordialast	  on	  jutt?	  

	   	  

22	   Selle	  riigi	  meeskond	  pääses	  1966.a.	  jalgpalli	  MM-‐le	  tänu	  sellele,	  et	  Aafrika	  riigid	  MM-‐i	  boikoteerisid.	  Esimese	  
mängu	  kaotasid	  nad	  NSV	  Liidule	  0:3.	  Seepeale	  teatas	  meeskonna	  esindaja,	  et	  nad	  õppisid	  sellest	  mängust	  palju	  ja	  
ka	  neil	  on	  šansse	  maailmameistriks	  tulla,	  nagu	  itaallastel	  ja	  brasiillastel.	  Itaallasi	  nad	  võitsidki...	  
MM	  finaalturniirile	  jõuti	  ka	  2010.	  Siin	  saadi	  Brasiilialt	  napp	  1:2	  kaotus,	  Portugalile	  aga	  häviti	  0:7.	  Millise	  riigi	  
meeskond?	  

	   	  

23	   Korvpalli	  MMi	  suurima	  üllatuse	  2010.	  aastal	  valmistasid	  peoperemehed.	  Poolfinaalis	  võideti	  Serbiat	  83:82	  ja	  jõuti	  
finaali,	  kus	  jäädi	  alla	  USA-‐le.	  Olümpiamängudele	  pole	  meeskond	  pärast	  22.	  kohta	  Helsingis	  1952	  pääsenud.	  1987	  
võideti	  Vahemere	  mängud.	  Mis	  meeskond?	  

	   	  

24	   See	  võidusõitja	  on	  ühe	  suurriigi	  esimene	  esindaja	  Vormel	  1	  sarjas.	  Tänavu	  lõpetab	  
ta	  oma	  teist	  hooaega,	  mõlemad	  aastad	  on	  ta	  sõitnud	  Lotus	  Renault’	  meeskonnas.	  
Korra	  on	  mees	  tõusnud	  3.	  kohale	  (märtsis	  2011	  Austraalias).	  Kes	  ja	  mis	  riik?	  

	   	  

25	   Kes	  on	  need	  kaks	  maailmameistrit?	  
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26	   Euroopium,	  frantsium,	  hafnium,	  indium,	  luteetsium,	  poloonium,	  ruteenium,	  ameriitsium	  –	  selles	  reas	  on	  vaid	  üks	  
element,	  mis	  pole	  nime	  saanud	  mitte	  linna,	  maa	  või	  mandri,	  vaid	  värvi	  järgi.	  Milline	  element	  ja	  mis	  värv?	  

	   	  

27	   Mis	  täht	  on	  siit	  mulli	  seest	  kustutatud?	  	  

	   	  

28	   See	  firma	  asutati	  aastal	  1895	  
jalgrattaparandustöökojana	  ning	  ta	  sai	  nimeks	  oma	  
asutajate	  järgi	  „Laurin	  &	  Klement“.	  1905.	  aastal	  
alustati	  autode	  tootmisega	  ning	  see	  tegevus	  kestab	  
tänaseni.	  Millise	  nime	  all	  me	  seda	  firmat	  tänapäeval	  
tunneme?	  	  
	  
	  
	  

	   	  

29	   Milline	  kreekakeelne	  sõna	  tähendab	  korda	  või	  korrastatud	  maailma	  ning	  on	  vastandiks	  kaosele?	  See	  sõna	  on	  
kasutusel	  mitmetes	  keeltes,	  sealhulgas	  eesti.	  Sama	  sõna	  on	  olnud	  (või	  on	  praegugi)	  olnud	  nimeks	  kinodele,	  
kirjastustele,	  roosisordile,	  satelliitidele,	  jalgpallimeeskonnale	  jne	  jne.	  	  

	   	  

30	   Kui	  professor	  Andres	  Metspalu	  oma	  algatusega	  1999.	  aastal	  välja	  tuli,	  
peeti	  seda	  kohati	  lausa	  Eesti	  Nokiaks.	  Kodulehe	  andmeil	  on	  tänaseks	  
kogutud	  51515	  objekti.	  Mida	  prof.	  Metspalu	  algatusel	  kogutakse?	  
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31	   Kes	  on	  need	  ema	  ja	  tütar	  (2	  erinevat	  perekonnanime)?	  Mõlemad	  on	  
luuletajad.	  Tütre	  esimene	  luulekogu	  “Äramõte”	  lõpeb	  ridadega:	  

Maailma	  lõpp	  ongi	  rongi	  lõgin	  udusse	  hääbuvail	  mustadel	  rööbastel,	  	  
millel	  me	  kõik	  oleme	  kunagi	  sooritanud	  enesetapu	  	  
ja	  kuhu	  me	  kõik	  tuleme	  kunagi	  tagasi	  valgesse	  haihtunud	  hävinguna.	  

Tänavu	  oktoobrist	  on	  tütar	  telesaate	  OP	  saatejuhiks.	  
Ema	  avaldas	  samal	  ajal	  oma	  14.	  luulekogu	  “Deka”,	  kust	  võib	  leida	  sellise	  
luuletuse:	  	  

Elul	  ei	  ole	  lugu,	  
elu	  on	  loomine.	  
Kas	  on	  nii,	  et	  me	  saame	  
kõik,	  mida	  soovime?	  
Kas	  on	  nii,	  et	  me	  saame	  
kõik	  nagu	  pälvime?	  
Kas	  on	  nii,	  et	  meid	  tabab	  
kõik,	  mida	  väldime?	  
Aeg,	  sina	  üürikene	  
ja	  üllatuslooline	  -‐	  
elu	  ei	  ole	  lugu,	  
vaid	  lootus	  ja	  loomine.	  

	   	  

32	   Selline	  on	  ühe	  romaani	  viimane	  lehekülg.	  Raamatu	  on	  
eesti	  keelde	  tõlkinud	  Jan	  Kaus	  2009.	  aastal.	  Nimetage	  
kirjanik	  ja	  teos. 	  	  

	   	  

33	   Daniel	  Auberi	  tänaseks	  unustatud	  ooperi	  „La	  muette	  de	  Portici“	  III	  
vaatuses	  kutsub	  Massaniello,	  kirves	  käes,	  rahvast	  relvile.	  Nii	  oli	  ka	  25.	  
augustil	  1830	  toimunud	  etendusel,	  kus	  aga	  selle	  hüüde	  peale	  publik	  
tegelikult	  tuld	  võttis	  ja	  saalist	  välja	  tormas.	  Samal	  päeval	  algas	  linnas	  
ülestõus,	  septembris	  toimus	  revolutsioon	  ja	  oktoobris	  ilmus	  Euroopa	  
kaardile	  uus	  riik.	  Kuningas	  Leopold	  II	  ajal	  (1865-‐1909)	  muutus	  riik	  üsna	  
jõukaks,	  teda	  peeti	  Euroopa	  majandusimeks.	  Suuri	  laene	  anti	  
Venemaale,	  mis	  aga	  Lenini	  poolt	  tühistati.	  Mis	  riik?	  

	   	  

34	  
2002.	  aastal	  avati	  Shipholi	  lennujaama	  terminalis	  kunstimuuseum	  –	  
teadalevalt	  esimene	  selletaoline	  maailmas.	  Lennujaam	  on	  reisijate	  
arvult	  Euroopas	  5.	  ja	  maailmas	  15.	  kohal.	  Millise	  suurlinna	  
lennujaamaga	  on	  tegemist?	  

	   	  

35	   See	  ausammas	  asub	  Pariisis	  Tuileries’	  aias.	  Tema	  nimega	  on	  seotud	  
paljud	  lastele	  tuntud	  tegelased,	  kellest	  mõnda	  võib	  näha	  ka	  sellel	  pildil.	  
Trükis	  ilmusid	  need	  tegelased	  1697.	  aastal	  jutukogus	  “Haneema	  jutud”.	  
Kelle	  ausammas?	   	  
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36	   Kes	  on	  fotol	  olev	  1958.	  a.	  Chicagos	  sündinud	  mees?	  Tänavu	  on	  temast	  palju	  
juttu	  olnud.	  
	  

	   	  

37	   Tänavuse	  XI	  Eesti	  noorte	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  „Maa	  ja	  ilm“	  tunnuslaulu	  sõnad	  kirjutas	  Viiu	  Härm.	  Kes	  on	  aga	  selle	  
laulu	  muusika	  autoriks?	  Tema	  esimene	  suurem	  töö	  oli	  muusikal	  „Sabata	  krokodill“	  (1972).	  Tuntud	  on	  tema	  
muusika	  filmidele	  „Nukitsamees“	  ja	  „Karoliine	  hõbelõng“.	  

	   	  

38	   Kes	  on	  see	  kunstivaldkonnas	  hästi	  tuntud	  daam?	  Ta	  on	  pidanud	  ka	  
ministriametit.	  Pildi	  on	  joonistanud	  Heinz	  Valk	  1992.	  aasta	  jõuludeks.	  

	   	  

39	   Piltidel	  on	  selle	  linnuperekonna	  kahe	  liigi	  –	  jää***	  ja	  rohu***	  esindajad	  Eestis.	  Nimetage	  perekond.	  

	  

	   	  

40	   Kes	  on	  fotol	  olevad	  näitlejannad?	  (2	  õiget	  =	  1	  punkt)	  
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41	   Idiofonid	  (kreeka	  k.	  idios	  -‐	  
"oma",	  phone	  -‐	  "heli"	  =	  
"iseheliseja")	  ehk	  
korpuspillid	  on	  löökpillid,	  
mille	  heli	  tekib	  kogu	  
instrumendi	  võnkumisest.	  
Mis	  nime	  kannab	  pildil	  
nähtav	  idiofon,	  eesti	  
rahvapill? 	  	  

42	  

Mis	  nime	  kannavad	  need	  Nick	  Parki	  loodud	  
tegelased?	  	  

	   	  

43	   Küsitava	  bändi	  4.	  stuudioalbum	  The	  Fall	  koosneb	  15	  loost,	  mis	  on	  
lindistatud	  32	  päeva	  jooksul	  reisil	  Montrealist	  Vancouverisse	  sügisel	  2010.	  
Bänd	  on	  algusest	  peale	  (1998)	  tegutsenud	  Damon	  Albarni	  juhtimisel.	  
Näete	  selle	  albumi	  kaanepilti.	  Mis	  bänd? 	  	  

	   	  

44	   Suvel	  Eestit	  külastanud	  Tema	  Pühadus	  XIV	  dalai-‐laama	  Jetsun	  Jamphel	  Ngawang	  Lobsang	  Yeshe	  Tenzin	  Gyatso	  
autobiograafia	  põhjal	  on	  1997.	  a.	  valminud	  film	  “Kundun”.	  Kes	  oli	  selle	  filmi	  lavastaja?	  Ta	  on	  teinud	  ka	  filmid	  
“Kristuse	  viimane	  kiusatus”,	  „Taksojuht“,	  New	  Yorgi	  jõugud“,	  „Kahe	  tule	  vahel“	  jt.	  

	   	  

45	   Millise	  filmi	  kohta	  on	  Mart	  Juur	  2005.	  aastal	  kirjutanud	  
rubriigis	  „Mart	  Juur	  ei	  soovita”	  järgmist?	  
Wolfgang	  Peterseni	  mullune	  kassahitt	  on	  täpselt	  selline,	  nagu	  
üks	  Hollywoodi	  kinopilt	  olema	  peab.	  Rahvarohke,	  kärarikas	  ja	  
sentimentaalne.	  Ning	  igav.	  Brad	  Pitti	  fännid	  on	  muidugi	  üleni	  
või	  sees	  –	  nad	  näevad,	  kuidas	  nende	  ihaldusobjekt	  paljaste	  
kintsude	  välkudes	  maalilises	  looduskeskkonnas	  ringi	  jookseb	  
ja	  hüppab	  justkui	  kirikumõisa	  rentnik.	  See	  on	  ka	  ainus	  tore	  asi	  
selle	  koleda	  loo	  juures.	  	  
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46	   Sellesarnast	  naiste	  riietuseset	  kanti	  juba	  antiikajal,	  nagu	  näitavad	  muuhulgas	  Pompejist	  leitud	  mosaiigid	  ja	  
kujukesed.	  Keskajast	  kuni	  XX	  sajandini	  seda	  ei	  kantud,	  kuni	  1946.	  aasta	  suvel	  tuli	  oma	  disainitud	  tootega	  
avalikkuse	  ette	  prantsuse	  insener	  Louis	  Réard.	  Ta	  nimetas	  oma	  toote	  ühe	  korallsaare	  järgi,	  mis	  samal	  suvel	  pälvis	  
tänu	  operatsioonile	  Crossroads	  tohutut	  tähelepanu.	  Réard	  lootis	  samasugust	  tähelepanu	  ka	  oma	  tootele,	  ja	  ega	  ta	  
palju	  ei	  eksinudki.	  Mis	  tootest	  on	  jutt?	  	  

	   	  

47	   Mis	  tõugu	  koerakest	  näete	  pildil?	  

	   	  

48	   Keda	  arvatakse	  nii	  välja	  nägevat	  30	  aasta	  pärast?	  Tegemist	  on	  
abielupaariga.	  

	   	  

49	   Septembris	  Fox	  life	  kanalil	  esilinastunud	  telesarja	  jaoks	  sündis	  spetsiaalne	  Dothraki	  keel,	  mille	  loomisel	  osales	  
mitmeid	  keeleteadlasi,	  kes	  valisid	  uue	  keele	  aluseks	  viis	  juba	  eksisteerivat	  keelt	  maailmas.	  Üheks	  neist	  oli	  ka	  eesti	  
keel.	  Teisteks	  keelteks	  olid	  vene,	  türgi,	  inuktituti	  ja	  suahiili.	  Sari	  põhneb	  George	  Martini	  romaanisarjal	  “Jää	  ja	  tule	  
laul”.	  Mis	  telesari?	  

	   	  

50	   Söömine	  lõpetatud,	  pannakse	  tavaliselt	  nuga	  ja	  kahvel	  diagonaalselt	  taldrikule.	  –	  
kahvel	  vasakule,	  nuga	  paremale,	  teraga	  kahvli	  poole.	  Kui	  aga	  taldrikul	  on	  nuga	  
kella	  poole	  viie	  ja	  kahvel	  kella	  kuue	  kohal,	  siis	  on	  sellel	  Saksamaa	  
etiketiekspertide	  koostatud	  standardite	  kohaselt	  eriline	  tähendus.	  Millest	  saab	  
sööja	  sedasi	  märku	  anda?	  
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Vastused	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Küsimused:	  	  
	  	  	  	  	  	  Indrek	  Salis,	  Alar	  Heinaste,	  Aare	  Olander,	  Juhan	  Teder,	  Tenno	  Sivadi,	  Margus	  Tirp,	  Andres	  Kasesalu	  arhiiv	  

	  

	  

1	   elupuu	   26	   indium,	  (indigo)sinine	  
2	   Komodo	  varaan	   27	   S	  (Skype)	  
3	   spargel	   28	   Škoda	  
4	   külmaseen	   29	   kosmos	  
5	   lepatriinu	   30	   geenivaramu	  
6	   Iraak	  ja	  Iraan	   31	   Maria	  Lee	  Liivak,	  Doris	  Kareva	  
7	   vapsid	   32	   Sofi	  Oksanen,	  Puhastus	  
8	   Ungari	   33	   Belgia	  
9	   Königsberg	  ehk	  Kaliningrad	   34	   Amsterdam	  
10	   1974	   35	   Charles	  Perrault	  
11	   Jaapan	   36	   Ardo	  Hansson	  
12	   Monaco,	  Vatikan,	  San	  Marino	   37	   Olav	  Ehala	  
13	   Kansas	   38	   Signe	  Kivi	  
14	   blond	   39	   koskel	  
15	   Richard	  Branson	   40	   Liis	  Haab,	  Elisabet	  Tamm	  ja	  Inga	  Allik	  
16	   Austria	   41	   jauram	  
17	   Maroko	   42	   Wallace	  ja	  Gromit	  
18	   russalkad	   43	   Gorillaz	  
19	   William	  Wrigley	   44	   Martin	  Scorsese	  
20	   terrakotasõdalased	   45	   Trooja	  
21	   tuletõrjesport	   46	   bikiinid	  
22	   Põhja-‐Korea	   47	   mops	  
23	   Türgi	   48	   Prints	  William	  ja	  Kate	  
24	   Vitali	  Petrov,	  Venemaa	   49	   Troonide	  mäng	  
25	   Yohan	  Blake,	  Usain	  Bolt	   50	   toit	  ei	  maitsenud	  
	   	   	   	  


