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1 Selle koostasid arvukad anonüümsed kirjanikud, ehkki arvatakse, et selle kirjutasid tark Vjasa ja jumal 
Ganeša. Selles on mitu tosinat lugu, aga põhiteemaks on kahe valitseva perekonna rivaalitsemine. 
Millest on jutt? 

  

2 Kuidas nimetatakse müra, mille võimsus on pöördvõrdeline sagedusega? Nimetatakse ka 1/f 
müraks. See on omane mitmetele elektroonikaseadmetele, kuid esineb ka näiteks südamelöökide 
juures. 

  

3 Pildil on Tycho Brahe kavandite järgi 1576-1581 Veni 
saarele rajatud observatoorium. Seal tegeldi uurimis-
tööga, trükiti raamatuid ja õpetati ülikooliväliselt 
astronoomiat. Teaduskeskus (esimene omataoline 
Euroopas) tõmbas ligi üliõpilasi ja teadlasi paljudest 
paikadest. Mis nime see observatoorium kandis?  

  

4 Kohalikke kurioosumeid: Anne Veski on muuhulgas au...lane. Nimetatud tiitel antakse vastava 
tegevusala SRÜ, Baltimaade ja Bulgaaria juhtnõukogu poolt, sellega kaasneb palju soodustusi. Veski 
kui mitte küsitava ala töötaja sai tiitli pikaajalise koostööpartnerluse eest. Muid selle tiitli laureaate: 
Kaido Simmermann, Juri Tšervov, Aleksandra Girenko jne. Mis sõna sobiks punktiirile? 

  

5 Hispaaniale müüdud CO2 kvoodiraha eest ostis Eesti 2011. aastal kokku 110 
linnabussi ühelt Eestis seni vähetuntud bussitootjalt. 10 neist sõidavad Tallinnas, 
ülejäänud jagati/jagatakse Harju- ja Ida-Viru maakonnaliinidele. Ettevõtte 
moodustasid 1990te lõpus IVECO ja Renault oma bussitootmisosakondade baasil, 
täna on ettevõtte ainuomanik esimesena mainitud firma. Mis ettevõte? 

  

6 Küsitav Hollandi politseinikust kirjanik (1923-2010) kirjutas alates 1965. aastast kokku ca 70 raamatut, 
mille peategelasteks on kriminaalinspektor de Cock koos oma abilise Vledderiga. Tegevus toimub 
eeskätt Amsterdami kesklinnas, vahel harva ka Belgias. Kirjaniku perekonnanime kandev TV-sari 
koosneb üle 40 osast, Eesti televaataja võis seriaaliga tutvuda sajandivahetuse ETV vahendusel nime 
De Cock all. Kes on see kirjanik (ühtlasi seriaali hollandikeelne nimi)? 
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7 Selle 1950. aastal sündinud USA muusiku ja helilooja on tuntust kogunud New wave ansambli Devo 
lauljana, kuid enim teatakse teda filmimuusika loojana. Tema käe all on saanud taustamuusika 
käesoleval aastal linastunud “21 Jump Street”, paari aasta tagune “Taevast sajab lihapalle” ja lisaks veel 
üle saja filmi. Kes? 

  

8 1987. aastal ühinesid Rootsi energeetikakontsern ASEA ning Šveitsi taustaga Brown Boveri, ettevõtet 
asus juhtima tollane ASEA juht. Tekkinud hiidkontserni ABB juhtis see 1941 sündinud mees eri rollides 
aastani 2002 – mil puhkes skandaal, et ABB oli talle välja maksnud üle 900 miljoni Rootsi krooni 
pensioni. Skandaal vaibus pärast seda, kui küsitav tasus ca 550 miljonit SEKi tagasi ABB-le. Lohetüdruku-
saagas elas Lisbeth Salander muuhulgas ka küsitava ekskorteris. Kes? 

  

9 Kes on kunstnik? Sama 
perekonnanime kannab teinegi 
tuntud kunstnik, kelle elu (1856-
1910) jäi küll teise ajastusse.  

  

10 Eelmisel aastal erinevates sotsiaalvõrgustikes kuulsust kogunud Rebecca Blacki esitatud lugu “Friday” 
jõudis avalikkuse ette peamiselt tänu ühele firmale. Ettevõte rajati 2010. aastal kahe vähetuntud muusiku 
poolt ja nende põhiteenistuseks ongi rikaste vanemate võsukestele laulude kirjutamine ning vastavate 
videote tootmine. Sealt ka firma nime lõpus olev täiend “Music Factory”. Mis nime ettevõte kannab? 
Eesti lähiminevikus on olnud ka samasuguse lühendiga riigiasutus. 

  

11 Selle prantsuse keemiku poolt loodud jook suutis viia massidesse toimeaine, mida tänapäeval tuntakse 
kokaiini nime all. Jook oli oma olemuselt bordoovein, mida oli töödeldud kokalehtedega. Joogist 
inspireerituna asus John Pemberton tootma oma varianti, millest pärast kuiva seaduse kehtestamist 
Atlantas sai Coca-Cola. Mis oli keemiku/joogi nimi? 

  

12 Teile esineb GlassDuo. Nagu pilt näitab, teevad nad muusikat klaasharfil. Mis tantsu nad esitavad ja 
kes on helilooja? 
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13 Kuidas nimetatakse polaaraladel esinevat optilist efekti, kus päike näib kandilisena ja on 
nähtav enne astronoomilise päikesetõusu hetke. Esimesena kirjeldas sellist nähtust Gerrit de Veer, 
Willem Barentsi retkest osavõtja. 

  

14 Pärastsõjaaegne edukaim yokozuna on ühtlasi ilmselt ka Sahhalini läbi aegade edukaim sportlane. 
Ta sündis Sahhalinil 1940 jaapanlasest ema ja ukrainlasest isa lapsena, Nõukogude okupatsiooni 
eest põgenes ta koos emaga 1945 Jaapanisse. Sumodebüüt tuli 1956, makuuchisse jõudis ta 1959 
ning yokozuna tiitel tuli juba 1961. Karjäär kestis 10 aastat, sinna mahtus kõigi divisjonide peale 34 
yushot. Karjääri lõpetamise järel oli edukas tallipealik. Mis on ta võitlejanimi? 

  

15 Küsime 37. USA osariiki. Osariigi staatus anti piirkonnale 1. märtsil 1867. Osariigi nimi tuleb 
indiaanikeelsest sõnast, mis tähendab siledat vett ja hüüdnimi on „Cornhusker State“ 
(maisikoorijate osariik). Osariigi parlament on 
kardinaalselt erinev teistest USA osariikidest – nimelt on 
parlament ühekojaline ning koos Maine’ga on tegu ainsa 
osariigiga, kus osad presidendivalijate valijamehed 
valitakse osariigi kongressi poolt, mistõttu ei pruugi 
osariigist tulla absoluutset toetust valijameeste kojas 
osariigis võitnud kandidaadile. Osariigist on pärit 
muuhulgas Gerald Ford, Marlon Brando, Fred Astaire ja 
Andy Roddick, selle nime kannab ka üks Bruce 
Springsteeni album aastast 1982. Mis osariik?  

  

16 Seda nime kannavad eskimo mütoloogiast pärit hunt, Volkswagen grupi toodetud kastiauto, Mike 
Oldfieldi 1990. aasta album ja Türgi võitluskunst. Mis nimi? 

  

17 Sotši talimängudel on nii lumelauasõidus kui ka vigursuusatamises kavas üks uus alavorm – nõlval 
peetav, erinevate takistustega pikitud raja läbimine, kus žürii hindab erinevaid sooritusi. Mis nime 
see spordiala kannab? 

  

18 Näete ühe kunstniku autoportreed 
ja temast 1900. aasta paiku tehtud 
fotot. Kellega on tegemist?  
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19 Selle 1926. aastal sündinud USA filmiprodutsendi leivanumbriks on nn. B-filmid, kus süžee puudujääke 
kompenseerisid paljas ihu ja rohke kunstveri. Tema põhiliseks pärandiks on aga võimaluse andmine 
noortele režissööridele. Tema filmidega alustasid näiteks James Cameron, Martin Scorsese ja Francis 
Ford Coppola. Vastuteenena on endised õpilased andnud küsitavale oma filmides pisirolle. Kellest on 
jutt? 

  

20 Kuni Vancouveri OM-ni 2010 jagasid olümpiamängude kõigi aegade resultatiivseima hokimängija 
(värav + sööt) tiitlit kolm meest: Vlastimil Bubnik, Valeri Harlamov ja Harry Watson. Kellest sai 
Vancouveris kõigi aegade resultatiivseim hokimängija? 

  

21 Mehhiko esimene tuntuim tsivilisatsioon elas aastatel 
1500...ca 400 e. KR praeguste Tabasco ja Veracruzi 
osariikkide territooriumidel. Nende kunstistiili 
iseloomustavad hiiglaslikud, kandilised pead. Kirjalikke 
dokumente pole säilinud, teadmata on ka suguharu 
etniline päritolu. Tsivilisatsioon oli laiemale ilmale kaua 
aega tundmatu. 1930-40. aastatel tegeles nende elualal 
arheoloogiliste väljkaevamistega NG Society toetatud 
Matt Stirling. Nahuatli keeles tähendab nende nimi 
inimesi kautšukimaalt. Mis tsivilisatsioon? 
 

  

22 Anzac Day on Austraalias ja Uus-Meremaal 25. aprillil tähistatav püha, mis on pühendatud oma riigi 
eest võidelnud ja langenud sõduritele. Nimi tuleneb omaaegse väekoondise lühendist (Australian and 
New Zealand Army Corps). Mis lahingu aastapäeval tähistatakse Anzac Day“d? 

  

23 Sel aastal sai parima noore arhitekti tiitli Eestis suhteliselt 
ebatavalise minevikuga mees – see, et ta on õppinud TTÜ 
ehitusteaduskonnas ning lõpetanud EKA arhitektuuriteadus-
konna, on veel tavaline, aga ta on eelmisel sajandil leiba 
teeninud ka ajalehe Post valvetoimetajana ning laulnud koos 
Kaarel Kosega ansamblis Must Q. Arhitektuurialal teenib ta leiba 
aastast 2000. Tuntuimate töödena võiks loetleda Rakvere 
keskväljakut, nelja maja Rotermanni kvartalis, linnamaja Tallinnas 
Aia tänaval. Kes on see arhitekt?  
 

  

24 1995. aastal valmis J.K.Rowlingul käsikiri “Harry Potter ja tarkade kivi”. Raamatut pakuti 12 kirjastusele, 
kõik nad keeldusid. Aasta hiljem otsustas Barry Cunningham väikesest Londoni kirjastusest raamatu 
avaldada. Suure tänu võlgnes Rowling kirjastuse direktori 8-aastasele tütrele Alice Newtonile, kellele 
anti esimene peatükk lugeda ja kes kohe järgmist nõudis. Mis kirjastus? 
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25 Kuidas nimetatakse vitraaži alaliiki, kus klaasitükid ühendatakse fooliumi või metallteibiga 
ning seejärel joodetakse tinaga? 

  

26 Nimi ühendab omavahel mitut asja: 
esmalt – üks tuntud linn. Teiseks – kes 
on lugenud raamatut neljast tankistist ja 
koerast, mäletab vast ühe sealse 
murdelise sündmuse toimumiskohta. 
Kolmandaks – sellenimeline ettevõte 
toodab praegu vaid veoautode ja 
busside käigukaste ja veosildu, kuid on 
hakkama saanud ka tervete autodega – 
legendaarseim toode on 1955-89 
toodetud 3-tonnise kandevõimega 
militaarveok V3S (vt pilti ühest V3S-ist 
tööhoos). Mis ettevõte? 

  

27 Võrkpalli CEV Meistrite Liigas on enamuse tiitleid jaganud ära Venemaa ja Itaalia suurklubid. Viimane 
meister lõpetas Trentino meeskonna võitude tee – ning on viimasel kolmel aastal võitnud Venemaa 
superliiga, võttes teatepulga üle sajandi alguses seal domineerinud Belgorodi meeskonnalt. Klubi 
asutati 2000, koduhall kannab St. Peterburi nime, peatreener on Vladimir Alekno, kunagine peasponsor 
Tattransgaz. Mis meeskond? 

  

28 See Hispaania puhkeala sai kurikuulsaks 1978. aastal, kui seal paakautoga juhtunud liiklusõnnetuse 
tagajärjel toimunud plahvatuses hukkus üle 200 inimese. Pärast seda õnnetust keelati Hispaanias 
ohtlike veoste vedamine päevasel ajal. Puhkeala ületas taaskord uudisekünnise käesoleval aastal, kui 
kohtu kaudu nõuti Google otsingumootorilt, et see eemaldaks vastuste hulgast viited katastroofile, 
kuna pildid põlenud laipadest mõjuvad ärile halvasti. Mis on selle puhkeala nimi? 

   
vaatan peeglisse  
peegel vaatab vastu                         
pööran selja  
tema pöörab ka 
naeran hääletult                         
ega vaata peegli poole  
aga tema naerab häälega                          
justkui naeraks ma                
pööran end  
käed surun vastu peeglit                
ei ma ei tohi lasta  
ennast välja naerda                
juba tuleb!  
kurat  mida teha               
raske asjaga                          
raske asjaga 
löön peegli puruks              
igast killust                          
astub välja                                       
väike mina 

29 Hiljaaegu jõudis 2002 tegevust alustanud Rahvusvaheline 
Kriminaalkohus esimese süüdimõistmiseni – süüdimõistetuks 
osutus Kongo Patriootide Liidu (UPC) looja, 1960 sündinud hema-
gegere hõimust pärit mees. Ta mõisteti süüdi lapssõdurite 
värbamises ja kasutamises – „parimatel“ aegadel oli ta juhtida üle 
3000 lapssõduri. Mis on selle sõjapealiku nimi? 

  

30 See luuletaja (1974-1993) kogus laiema 
tuntuse alles pärast oma surma, oma 
iidolina loetleb teda muuhulgas kohalik 
popstaar Kerli Kõiv, kes ka küsitavaga 
samast linnast pärit. Kes?  
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31 Selle iiri päritolu turvaspetsialisti ja aferisti elukäik on kirev ja keeruline, osalt seetõttu, et suurema 
osa on ta ise välja mõelnud. 2008. aastal palgati ta Briti valitsuse turvaspetsialistiks, kuid jäi peatselt 
võltsitud elulooga vahele. Samas pole väljamõeldis tema tegevus Eestis. Tema koolituste toel pandi 
alus nii eriteenistustele kui ka kohalikele turvafirmadele. Jaanus Rahumägi sõnad Eesti Ekspressi 
vahendusel: “90ndatel otsisime tikutulega tegelasi Eestisse mingisugust koolitust andma ja mitte 
ükski riik polnud valmis kedagi siia saatma. Fakt on see, et mis ta siin tegi, oli professionaalne. Ta oli 
algusest peale värvikas tüüp. Aga ta oli ainuke variant, mis meil toona saada oli, ja see oli 
tänuväärne”. Kirjandushuvilistele: sama perekonnanimega mees oli ainus, kes suutis Klapzubadele 
värava lüüa. Kes? 

  

32 Sloveenia tennis pole rahvusvahelisel pinnal olnud nii edukas kui nt naaberriik Horvaatia 
oma. Ometi on ka sealt pärit üks Grand Slami turniiri üksikmängu võitja – 1977 läks sinna 
üks French Openi tiitel, lisaks aasta hiljem paarismängukarikas. Selle paremakäelise, 160 cm 
pika naisterahva karjäär kestis aastatel 1973-1988. Täna on ta aktiivselt tegev kodumaa 
poliitikas, muuhulgas üritas pääseda Europarlamenti. Kes? 

  

33 See 1274 meetri kõrgusel asuv küla asub samanimelise mäesuusakeskuse lähedal. See küla on 
täiesti autovaba, kuna sinna ei lähe ka ühtegi maanteed.  Siin toimub ka üks maailma raskemaid 
maratone – Jungfrau maraton, kus osaleb igal aastal tuhandeid jooksjaid paljudest maailma 
maadest. Mäesuusakeskus asub naabruses oleva Lauberhorni nõlval. Hooldatud laskumisradu on 
160 km ulatuses. Siin peetakse ka igal aastal mäesuusatamise MK-etappe. Siinne kiirlaskumisrada on 
4455 meetriga MK pikim. Mis küla ja mäesuusakeskus? 

  

34 Pärast Estonia hukku said suur osa eestlasi teada termineist nagu ro-ro, vööriluuk, autotekk jne. 
Palju räägiti siis ka 1987. aastal Zeebrugge sadamas avatud vööriluugi tõttu ümber läinud ja pea 
200 ohvrit nõudnud parvlaevast Herald of Free Enterprise. Euroopas oli teadaolevalt esimene 
sarnase põhjusega inimohvritega õnnetus aga juba 1953. Küsimegi Briti Raudteee opereeritud 
parvlaeva, mis ehitati 1947 ning hukkus jaanuaris 1953 Iiri meres, viies endaga kaasa 133 inimelu. 
Pikkus oli laeval 94 ja laius 15 meetrit, tonnaaž 2694 GT. Laeva nimi meenutab üht kuninglikust 
soost isikut, kellest  hiljaaegu palju juttu oli. Mis laev? 

  

35 See kiri on alfabeetilise ja silpkirja vahepealne. Tähestik koosneb  
34 kaas- ja 14 täishääliku- ning diftongimärgist. Seda kasutatakse 
nepaali ja mitme india keele kirjutamisel, muuhulgas India ja 
Nepaali ruupiatel.  Mis kiri?  
 

  

36 Kes on esitaja? 
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37 Toodet praeguse nimega Uragan D2 toodetakse Tšehhi Vabariigis Kolini linnas tehases nimega 
Draslovka Kolin a.s. Tootmine algas aastal 1935, saksa ettevõtte Kaliwerke AG poolt, aja jooksul on 
muutunud vaid toote nimi. Mis nime all toodeti sama asja algselt? 

  

38 1992. aastal peeti seni viimast korda FIA sportautode MM-i. Sellel aastal üritatakse tagasi minna 
sellesse kuulsasse ajastusse – ning esmakordselt sellisel kujul korraldatakse veel üks FIA MM. Hooaeg 
koosneb 8 etapist, muuhulgas ka Sebringi ja Le Mansi pikamaasõitudest ning osalejate seas on nii 
Audi kui ka Toyota tehasetiimid. Mis autospordiala MM? 

  

39 Näete õitsemas üht mürgist taime. Mis taim? 

  

40 Suurt osa Samuel Colti eduloos relvatöösturina mängis 1847. tehtud tellimus 1000 revolvrile. Kui 
Ühendriikide armee oli uut tüüpi relva suhtes skeptiline, siis Texas Rangers oli vastupidisel arvamusel. 
Seda arvamust mõjutas oluliselt üks kapteni aukraadis mees, kes oli varasemalt Colti revolvreid 
kasutanud ja esitas tellides ka mitmeid tingimusi relva konstruktsiooni muutmiseks. Selle partii 
relvade mudelinimeks saigi tellija nimi, tänasel päeval on need kollektsionääride seas hinnas – 2008. 
aastal müüdi üks oksjonil 800 000 dollari eest. Mis nime kandis relv/tellija? 

  

41 See moelooja elas 7-aastasena üle tuumapommiplahvatuse. Tema ema suri 4 aastat hiljem. Tema 
esimene rõivakollektsioon ilmus müüki 1971. Tema katsetused plisseerimismeetoditega viisid uue 
plisseerimistehnika leiutamiseni. Just tema disainitud olid arvutigeeniuse Steve Jobsi mustad 
pulloverid, mida mees pidevalt kandis. Kellest on jutt? 

  

42 USA armeed juhtis Gettysburgi lahingus üks Hispaanias Cadizis sündinud 
kindralmajor (1815-1872). Hariduse sai ta West Pointist, 1863. aastaks, mil 
toimus Gettysburgi lahing, oli küsitav võidelnud juba Teises Seminoolisõjas 
ja Mehhiko-Ameerika sõjas, rahuajal juhtis ta tuletornide ehitustöid üle 
USA, 1850. aastate lõpus ka Suurel Järvistul tehtud geodeetilisi 
mõõdistamisi. Määrati Potomaci armee juhiks 1863. aasta juunis, vahetult 
enne Getttysburgi, juhtis armeed kuni Kodusõja lõpuni. Keerulise iseloomu 
ja omamoodi välimuse tõttu oli ta hüüdnimi „Old Snapping Turtle“. Kes oli 
see mitmekülgne mees?  
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43 1960. aastate algul avastas rühm nõukogude teadlasi vee erilise oleku, mida hakati nimetama 
polüveeks. Keemik Boriss Derjagin määras selle keemistemperatuuriks 200 oC ja külmumis-
temperatuuriks -30 oC. Hiljem selgus, et erilised omadused tulid pärinesid mustusest. Mõned aastad 
hiljem teatas sama rühm Derjagini juhtimisel järgmisest põrutavast avastusest. Loomulikult ei võetud 
neid seekord enam tõsiselt. Kuid asjata, seekord oli kõik õige ja labor muutus sel alal juhtivaks 
keskuseks maailmas. Mille valmistamisega hakkama saadi? 

  

44 Seda teadusauhinda annab välja Ungari teaduste akadeemia 
paralleelselt nii Ungari kui ka välisriikide teadlastele praktilise 
kasutatavusega teadusavastuste eest. Auhinna nime on andnud üks 
1971. aasta Nobeli preemia laureaat, auhinnakomplekti kuuluvad 
aukiri, rahaline preemia ning 130 mm läbimõõduga puhtast hõbedast 
medal, millel on auhinna nimeandja hologramm-portree. Kelle 
portree? Tema pilt siin kõrval pole küll hologramm. 

  

45 Ta õppis malemängu selgeks ise 9-aastaselt. 1938 (19selt) tuli esmakordselt Ukraina malemeistriks, 
1950 oli üks esimesi rahvusvahelisi suurmeistreid. Samal aastal jagas ta oma hea sõbra (ja hilisema 
väimehe) David Bronšteiniga esikohta kandidaatide turniiril, kuid kaotas talle lisamatšis. Mängis 
turniiridel aastani 1971, kuni elu lõpuni oli hinnatud malevaatleja ja –kirjanik. Suri 1977 pärast jäisel 
kõnniteel kukkumist. Sitsiilia kaitses on tema nime järgi tituleeritud ... auk (mustade vaba ruum d5 
kohal). Kes on see maletaja? 

  

46 Alates 2.12.2011. võib Euroopa Liidus kasutada toiduainetes looduslikku 
suhkruasendajat, mis on saanud tähiseks E960. Ohutuks koguseks 
loetakse 4mg kehakaalu kilogrammi kohta, magusust hinnatakse 300 
korda suuremaks kui suhkrul. Saadakse seda ainet ühest 
nõgesesarnasest taimest, mis looduslikult kasvab Lõuna-Ameerikas.  
Mis taimest seda magusainet saadakse? 

  

47 See Brasiilia linn paikneb Amazonase suudmes. Tegemist on eurooplaste esimese Amazonase äärde 
asutatud kolooniaga. Linna nimi on ühe hästi tuntud linna portugalikeelne vaste. Sama nime kannab 
muide rajatis Tejo jõe ääres, mis püstitati 1515-1521 Vasco da Gama ekspeditsiooni auks. Millist 
ühist nime nad kannavad? 

  

48 Küsitav mees valmistas aastal 1795 maailmas esimese partii tequilat. Tema isa oli 1758. aastal 
kuningas Fernando VI-lt saanud maatüki agaavikasvatuse rajamiseks. Sealsamas valmistatud tequila 
saavutas tähelepanu 1889. aasta Pariisi maailmanäitusel ja alustas maailmas võidukäiku. Praegune 
toodang on 4,7 miljonit kasti aastas, eksport läheb 80 riiki. Tequilamark kannab mehega sama nime. 
Mis nimi? (koos eesnimega palun). 
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49 Millist ka Eestis tuntud toodet reklaamitakse sellise kassiga? 

  

50 Küsime lavastajat, kes kogus kuulsust Weimari vabariigi aegsel Saksamaal 
poliitiliste teatritükkidega. Kuuludes 1920tel Saksamaa Kommunistlikku 
Parteisse, ilmusid tema lavastused lavale eeskätt Berliini Volksbühnel, 
hiljem tema erateatris Berliini Nollendorfplatzil. Viimatimainitud teatris 
kuulusid tema lähikonda nii Brecht kui dramaturg kui ka George Grosz 
lavaseadjana. Rahalised raskused viisid ta 1931 emigratsioonini NSV Liitu, 
hiljem elas ta ka Prantsusmaal ja USA-s, Saksamaale pöördus ta tagasi 
1952 pärast senaator McCarthy juurde vaibale kutsumist, viimased 
eluaastad kuni surmani (1966) tegutses kodumaal aktiivse lavastajana. 
Kes?  

  

51 Gaial ja Uranosel oli peale titaanide ja kükloopide veel kolm järglast – Briareos, Gyges ja Kottos. Isa 
pagendas nad aheldatuna maa alla. Sealt vabastas nad Zeus, keda nad siis võitluses titaanide vastu 
abistasid. Kuidas nimetati neid 100 käe ja 50 peaga hiiglasi ühe sõnaga? 

  

52 Tokyos valmis käesoleval aastal maailma kõrgeim teletorn, mis oma 
634-meetrise kõrgusega ületab nii Guangzhou kui ka Toronto 
teletornide kõrguse, tänastest ehitistest ületab tema kõrgust vaid 
Dubai Burj Khalifa. Näete torni ka pildil ja küsime, mis on ta ametlik 
nimi (sarnaselt Toronto CN Tower’ile)?  

  

53 See 1142 m kõrgune mäetipp on Harzi mäestiku kõrgeim punkt ja täna populaarne turistide sihtkoht. 
Juba pronksiajal oli seal observatooriumi alge ning 19. sajandi lõpus rajati mäele kitsarööpmeline 
raudtee. Mäetipule püstitati 1935 ka maailma esimene teletorn. DDR-i ajal oli piirkond suletud, 
muuhulgas paiknesid seal GRU hallatud pealtkuulamiskompleksid „Jenissei“ ja „Urian“. Tänaseks on 
need loomulikult likvideeritud. Aga küsime mäe nime. 

  

54 Kuulete 1983 Mike Scotti loodud ansamblit. Nime leidmisel võib mõelda ka spordist tuntud rollile – 
või Adam Sandleri komöödiale. Nimetage ansambel. 
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55 Viimasel Dakari rallil osales esmakordselt ja elektriauto – OSCar eO. Sisuliselt oli tegu küll 
hübriidautoga, autos oli ka bensiinimootoriga generaator. Masin jõudis ka edukalt finišisse. 
Mis riigist on pärit OSCar eO? 

  

56 Selle moodsa kunsti voolu algatas Arshile Gorky. 
Temalt on ka juuresolev pilt. Voolu esimene 
põlvkond kujunes välja New Yorgis aastail 1942-
1957 ning koondas umbes 15 kunstnikku, keda 
kunstiteose loomise protsess huvitas sama palju 
kui valmis teos. Neid toetas rikas kunstisõber 
Peggy Guggenheim. Nad eitasid kubismi ja 
sürrealismi. Tuntumad esindajad: Willem de 
Kooning, Mark Rothko, Franz Kline, Jackson 
Pollock.  Mis kunstivool?  

  

57 1941. aasta suvesõjas, kui Kaitseliit oli laiali saadetud ja Kaitsevägi lülitatud Punaarmee koosseisu, 
moodustati Eestis erinevaid vabatahtlikke sõjalisi rühmitusi. Neist suurim formeeriti Türil ühe majori 
auastmes kaitseväelase poolt, kes küll ise langes juba 20. augustil Rapla all. Kes oli see Vabadusristi 
II/3 kavaler, kelle nime see pataljon ka kandis? 

  

58 Inglismaa, mõnedel andmetel ka maailma esimene sihtotstarbeline jalkastaadion on 1892 valminud 
Goodison Park, mis on algusest tänaseni olnud ühe tuntud Midlandsi klubi koduareeniks. Istekohti on 
staadionil ca 40 000 ning staadionit ei saa väga laiendada, kuna asub tihedalt rahvastatud elurajoonis. 
1966. aasta jalgpalli MM-il peeti staadionil 5 mängu, muuhulgas ka üks poolfinaal. Mainitud 
laienemismurede tõttu on kaalutud asukohalinna kuulsaima klubiga (kellega jagati staadioni ka enne 
1892) uue ühise staadioni rajamist, aga plaanid pole seni teostunud. Mis klubi kodustaadion on 
Goodison Park? 

  

59 Sellel 786 km pikkusel jõel asuvad maailma kaks kõrgeimat tammi – 300 m kõrgune Nurek ja seni 
täielikult valmimata Rogun, mille projektkõrgus on 336 m. Jõel paiknevad hüdroelektrijaamad 
annavad ca 90 protsenti Tadžikistani elektrienergiast, muuhulgas toituvad jõe vetest ka 
alumiiniumitehased. Jõgi saab alguse Afganistani piiri äärsest Pamiirist ja suubub Amudarjasse, 
valgala moodustab 2/3 Eesti pindalast (veidi üle 31 tuhande ruutkilomeetri). Mis jõgi? 

  

60 Näete pildil aastatel 1943-1991 elanud Saksamaa 
muusikut ja näitlejat. Sündinud Augsburgi lähedal 
Gerhard Höllerichi nime all, oli tema edukaim aeg 
muusikas ja filmitööstuses 1960te teisel poolel. 
1964 võttis ta oma tollasest iidolist ning samas 
iseenda välimusest (vt pilte)  inspireeritud 
pseudonüümi, mille all teenis ülesaksamaalise 
tuntuse. Avasingel Ganz in Weiss (1966) müüs 
Lääne-Saksamaal enam kui 2,5 miljonis eksemplaris. 
Antud ajastusse jäävad ka rollid mitmetes 
(muusika)filmides, kus ta sage ekraanipartner oli Uschi Glas. RTL-i statistika alusel oli küsitav aasta 
2004 seisuga Saksamaa viimase 40 aasta enimmüüdum artist. Kes? 
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61 Mis liiki loom on pildil kujutatud Leipzigi loomaaias elav 
Dolores? Looduses näevad nad välja teistsugused, kuid 
mutatsioonide tõttu on kõik Leipzigi loomaaia emasisendid just 
sellised. 

  

62 3. juunil 1951 läks eetrisse esimene eestikeelne Ameerika Hääle saade. Toimetust asus peatselt 
juhatama USA armeest vabanenud 29-aastane ohvitser. Mees kandis sama nime, mis tema isagi, 
kahekordne Eesti välisminister ja tollal pagulane Hispaanias (kus ta oli olnud Eesti suursaadik 1928-
1932). Mis nime mõlemad mehed kandsid? 

  

63 1730. aastal asutas Menorca saarelt pärit hispaanlane Londonis omanimelise parfüümide müügifirma. 
1820 teenis ettevõte esimese kuningliku seritfikaadi. Ka James Bondi filmides kasutab agent 007 
ettevõtte lõhna nr. 89. Ettevõtte esindussalong asub 18. sajandist alates samas majas Londoni Jermyn 
Streetil. Mis ettevõte? 

  

64 Kuidas nimetatakse pildil esinevat illusiooni, kus mustal taustal 
olevate valgete joonte ristumiskohtadel ilmutavad end hallid täpid? 

  

65 Tour de France’i on küsitav alustanud sadulas 16 korda – ning kõik need korrad ka lõpetanud. 
Üldvõite on tulnud korra – 1980. Ühena vähestest on ta Touri võidu kõrval ka olümpiakulla omanik – 
1968 tuli meeskonnasõidu olümpiavõit. Lisaks tuli küsitav ka 1985 maanteesõidu maailmameistriks – 
ja Hollandi sajandi jalgratturi tiitel on ka küsitava kaukas. Lisaks on tal veel selline kahleldava 
väärtusega Touri rekord – tervelt 6 teist kohta. Kes? 

  

66 Küsitava ansambli moodustas esmasel kujul 2004 Marten Vill koos Merili Varikuga, tegutseti kuni 
aastani 2009, muutunuda koosseisuga naasti 2011. Bändi muusika on olnud segu mitmest erinevast 
stiilist - rock, disko, indie, punk. Esimese põhikoosseisu muusikas saab paralleele tõmmata tantsulist 
rock-muusikat viljelevate new-wave ja indie bändidega nagu Blondie, The Sounds jne. 2011 
muutunud koosseisuga ning uue lauljaga on bändi looming võtnud alternatiivsema suuna, mis 
lähemal post-pungile ning garaažirokile. Valdav osa loomingust on eestikeelne, kuid paljud lood on 
ka inglise keeles. Kogu produktsioon ja stuudiotöö on siiamaani bändi enda teostatud ning valminud 
kodustuudios. Kuulate ka loomingunäidet varasemast perioodist. Mis ansambel? 
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67 Lõuna-Aafrika Vabariigi pealinna Pretoriat on viimasel ajal tahetud ümber nimetada, kuid buuride 
vastuseisu tõttu on see takerdunud. 2005. aastal kiideti nimevahetus LAV kohanimenõukogu poolt 
heaks. Hetkel on olukord kusagil vahepeal, kesklinn on endiselt Pretoria, kuid ümbritsev ala on 
saanud juba uue nime seal tegutsenud suulude pealiku järgi. Mis on Pretoria uueks nimeks? 

  

68 Blondi daami neil piltidel on 
muuhulgas kutsutud 
„Siniseks eminentsiks“ ja 
„Lillaks draakoniks“. 26 aastat 
(1963 kuni 1989) töötas ta 
teatud ametipostil. Kellega 
on tegemist? 

  

69 1972 asutas küsitav Santa Monica Track Club’i ning on olnud tänaseni selle peatreener. Ühtlasi on ta 
olnud manageriks mitmetele eeskätt tippsprinteritele – Carl Lewis, Leroy Burrell, Mike Marsh ja Steve 
Lewis on tuntuimad näited. Kes? 

  

70 Millise eesti mehenimega nimetatakse USA-s sõidukeid, mille heitgaaside hulk on küll madal (90% 
vähem kui arvestuslik keskmine), kuid mitte olematu? 

  

71 Selle graafikatehnika leiutas 1768. 
aastal Jean Baptiste le Prince. Selle 
abil on võimalik saavutada erinevaid 
toonivarjundeid, need tekivad 
metallplaadi eri osade eri kestusega 
söövitamisel. Näiteks olgu üks töö 
Evald Okkalt. Mis tehnika? 

  

72 1880. aastal eraldas šveitsi keemik Jean-Charles Galissard de Marignac uue keemilise elemendi. 1886 
sai sama elemendi ka Lecoq de Boisbaudran. Üheskoos otsustasid nad elemendile nime anda ühe 
keemiku mälestuseks. See oli esimene element, mis sai nime teadlase järgi (tavapäraseks muutus see 
alles 60 aastat hiljem). Nimetage keemik või element. 
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73 Selle 1958. aastal asutatud ettevõtte põhitoodanguks on mootorid ja elektroonika võidusõidu-
autodele. F1 etapivõitude arvestuses ollakse mootoritarnijana Ferrari järel teisel kohal. Tänavaautode 
pool on koostööd tehtud nii Mercedes-Benzi, Opeli kui Fordiga, neist viimase puhul on ettevõtte nimi 
lisatud täiendina tippmudelite nimedele. Mis ettevõte? 

  

74 Laskesuusatamise MM-il 2012 lausus Darja Domratševa sellised laused: „Ükskõik, mida teen, teen 
seda...“ Kellele, kes on võitlemas põhitöö kõrvalt vähiga? See 1955 sündinud endine 
laskesuusataja on aastast 2008 Valgevene rahvuskoondise peatreener. Sportlikest saavutustest 
väärivad mainimist MK tiitel 1978/79 hooajal ning kolm MM-tiitlit pluss Lake Placidi talimängude 
teatehõbe. 

  

75 Herman Simmi afääriga seoses on mainitud ka asjaolu, et ta on üks (tõenäoliselt) väga vähestest 
eestlastest, kes käinud ka Briti sõjaväeluure keskuses. See asub ühes Bedfordshire’i külakeses ca 35 
miili kaugusel Londonist, endises kloostris, mille esmamainimine oli 1150. Mis nime kannab see 
klooster, kus eelnimetatud Briti luureorganid asuvad 1990te keskpaigast (enne sead asus seal RAF-i 
lennuväli ja raadioluureväeosa)? 

  

76 See Kanada päritolu elektroonikafirma rajati aastal 1985 ja omandati 2006 tehnikahiiu AMD poolt. 
Vahepealsel ajal toodeti peamiselt videoprotsessoreid, mida turustati mudelinimede Mach, Rage ja 
Radeon nime all. Viimane nimi on säilinud ka uue omaniku juhtimisel. Kõiki neid tooteid on müüdud 
edukalt ka Eestis. Mis nime firma kandis? Samanimeline on nimitegelane ühes Elar Kuusi 
lasteraamatus. 

  

77 Need linnud haaravad toitu silmatorkaval ja põneval 
moel. Nad tiirlevad vee kohal 10-40 m kõrgusel, 
tarduvad hetkeks ja siis, pannud tiivad kokku, 
kukutavad end püstloodis merre. Lartsatades vette, 
jõuavad nad meeter või kaks vee alla, haaravad kala ja 
tõusevad siis pinnale. Viibida paadis järjest 
vettesööstvate lindude parve seas pidavat olema üks 
suuremaid linnuvaatlemise elamusi. Nimetage see 
Euroopa suurim merelind.  

  

78 Kunagi on käesoleva küsimuse autor Jüri mängus küsinud Hollandi muusikat Nitsi näol. Nüüd veel 
üks artist samast riigist: duo koosseisus Marcel Kapteijn ja Niels Hermes on käsitletav ehtsa 
ühehitiimena – 1992. aasta hitt You on selle tõend. Mis nimelise ansambliga tegu? 
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79 Saksa väejuht Erich von Manstein, kes sai Harkovi vallutamise eest Rüütliristi tammelehtedega, oleks 
äärepealt kasvanud üles hoopis teise nime all. Nimelt otsustasid tema vanemad anda poisi kasvatada 
ema lastetu õe perekonnale, von Mansteinidele. Erichi isa oli preisi aristokraat, osalt poola päritolu. 
Omapärasel kombel on tema algne perekonnanimi nüüdseks tuntum, küll tänu teisele isikule ja 
hoopis teises kontekstis. Mis nime all sündis hilisem feldmarssal? 

  

80 1927 Washingtonis asutatud ning praeguse peakontoriga Bethesdas on tegu Ameerika suurima 
hotelliketiga. Majutusasutusi on Põhja-Ameerikas üle 3100, mujal maailmas ca 70. Detoridis 
Renassaince Centeris asuv hotell on üleüldse kõrgeim läänepoolkera hotell. Keti hotellides on sel 
sajandil olnud ka ohvriterohkeid pommiplahvatusi – 2003 hukkus Jakartas 12 inimest, 2008 
Islamabadis 54 ning üks hotell hävis 11. septembri 2001 terrorirünnakutes. Mis kett? 

  

81 Küsime ühte luksustubakatootjat. Selle nimeandja sündis Kiievis 1906, 1911 emigreerus perekond 
Genfi, kus loodi tubakapood. Nimeandja õppis 1920te teises pooles Ladina-Ameerikas, misjärel võttis 
perefirma üle. 1974 müüs ta ettevõtte Max Oettingeri firmale, kaubamärk on aga tänaseni tuntud kui 
kõrgehinnaliste sigarettide ja sigarite tootja. 1960-80. aastatel müüdi Kuuba sigareid, tänaseks 
toodetakse selle kaubamärgi sigareid Dominikaani Vabariigis. Mis kaubamärk? 

  

82 Indias asuv Karni Mata tempel on pühendatud teatavatele loomadele, kelleks muudeti legendi järgi 
jumalanna Durga järglased. Kui üks loomadest peaks hukkuma, tuleb ta asendada kullast kujuga. Mis 
loomad? 

  

83 Laagrite veerepinda katab sageli erinevates vahekordades segatud metallsulam (levinud vahekorrad 
nt 90% tina ja 10% vaske ning 89% tina ja ülejäänu antimoni ja vase segu). Kuidas nimetatakse seda 
segu? Nime on see saanud selle leiutaja (1799-1862) järgi, leiutajaga sama nime kannab ka Sinclair 
Lewise 1922. aasta romaan originaalpealkirjaga Pumphery. 

  

84 Siin on Paul von Esseni 1696. aastal koostatud plaan ühe eesti linna arendamiseks. Näha on 
linnamüüriga piiratud linnus, turuväljak ja keskaegne vanalinn ning müürist lõunas ja kagus uus 
kavandatud tänavavõrk, mida ümbritseb 7 bastioniga muldkindlustus. Mis linn? 
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85 See 1501. aastal Itaalias sündinud renesanssiaja matemaatik ja füüsik on tuntud nii oma saavutustega 
algebras (kuupvõrrandi ja neljanda astme võrrandi lahendused) kui meditsiinis (kirjeldas esimesena 
tüüfust). Tema nimi on saanud üldmõisteks aga hoopis mehaanikas – tema nime kannab üks paljudes 
masinates (näiteks autodes) kasutatav detail. Mis detail? 

  

86 Sündis 1861 Peterburis, suri 1937 Göttingenis. Tuntud oli küsitav aga 
eeskätt seotult oma hea sõprusega saksakeelse kultuuriruumi 
suurkujudega nagu Nietzsche, Rilke, Freud jne. Tegevusaladelt oli 
tegu mitmekülgse naisterahvaga – ehk kõige tuntum oli ta 
psühhoanalüütikuna. Rilkele oli küsitav muusaks – ja Freudile üks 
agaramaid õpliasi. Kes? 

  

87 See kiirtoidukett on McDonals’i ja Burger Kingi järel müügikohtade arvult kolmas hamburgerimüüja 
maailmas ca 6600 filiaaliga (müügikäibelt ollakse nüüd McDonaldsi järel teised). Esimene restoran 
avati 1969 Columbuses Ohios, nime sai kett asutaja Dave Thomase tütre hüüdnime järgi. Aktiivne on 
kaubamärk täna eriti USA-s ja Kanadas, Euroopa turult on tagasi tõmbutud. Logol rõhutatakse nende 
hamburgeride konservatiivsust („...old-fashioned hamburgers...“). Mis kaubamärk? 

  

88 Selle heeringaliste seltsi 
kuuluva perekonna liigid 
elavad Atlandi ookeani 
põhjapoolkera mõõdukalt 
soojades vetes ning Mustas ja 
Kaspia meres. Nad on ühed 
suuremad heeringaliste seas. 
Paleontoloogide arvates on 
euroopa *** vanim 
heeringaliste liik. Eesti vetes 
elab üks liik – vinträim. Mis 
kalaperekond? 

  

89 Narva lähedal ehitab uusi põlevkivienergiaplokke ühe laia haardealaga rahvusvahelise kontserni 
kohalik allettevõte. Kontsern moodustati 1928 Thomson-Houstoni ja SACM-i ühinemisel, keskus asub 
Pariisi lähedal Levallois-Perret’is, töötajaid on 70 riigis ca 85 tuhat, suurim aktsionär on Bouyguesi 
konglomeraat. Tegevusalade seas on energeetikaseadmed (erinevad turbiinid ja generaatorid) ning 
transpordivahendid (TGV rongid ja Citadise seeria trammid). Mis ettevõte? 

  

90 Selle triviaalse pealkirjaga seriaali eluiga ei olnud pikk, kuigi tegijad olid Eesti mõistes head. Tegu oli 
Eesti esimese paranähtusi ja anomaaliaid käsitleva seriaaliga, mille idee pärines Maria Avdjuškolt, 
Andrus Vaarikult ja Taavi Eelmaalt. Stsenaariumi esimestele osadele kirjutasid Mart Sander ja Mati 
Unt, viimastele Toomas Hussar ja Ervin Õunapuu. Režissöörid olid Hardi Volmer ja Peeter Simm. 
Ekraanil olid teiste hilgas Ülle Ulla, Mikk Mikiver, Mati Klooren. Mis seriaal? 
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91 Küsitav insener pidas 19. sajandi lõpul Thomas Alva Edisoniga sõnasõda (tuntud ka kui „Voolude 
sõda“). See võitlus sai alguse pikkade ülekandeliinide tüübivaliku vaidlusest, kus küsitav koostöös 
Nikola Teslaga eelistas vahelduvvooluliine Edisoni alalisvoolule. Legendi järgi oli Edison ca 1890, kui 
otsiti sobivat hukkamisviisi, nähvanud, et küsitava vahelduvvool tapab igal juhul. Esimese elektritooli, 
millega hukati William Kemmler, tööks valitigi vahelduvvool. Küsitav leidur aga ei olnud aktiivne mitte 
ainult elektriasjanduses – 1870. aastate alguses leiutas rongide õhkpidurisüsteemi, samuti tegeles ta 
turbiinide, liftide ja muuga. Kes (1846-1914)? 

  

92 Mis nime kannab see Michelangelo 
kujundatud väljak? See asub ühel Rooma 7 
künkast. 

  

93 1980. ja 1990. aastate vahetuse mäesuusatamise slaalomi- ja suurslaalomivõistluste favoriitidest 
rääkides ei saanud üle ega ümber minna küsitavast Austria mäesuusatajast. See 1966 sündinud mees 
kogus oma karjääri jooksul 8 MK-etapivõitu ning tuli kolmekordseks maailmameistriks – 1989 ja 1991 
slaalomis ning 1989 suurslaalomis. Olümpial jäi tipuks üks 5. koht Calgarys 1988. Paraku jäid ka need 
ta karjääri tippudeks – küsitav hukkus 25-aastaselt autoõnnetuses. Kes? 

  

94 Prantsuse füüsiku Joseph Louis Gay-Lussac (eluaastad 1778-1850) pärandiks on näiteks temanimeline 
seadus gaaside ruumala ja temperatuuri seostest ja termin “pipett”. Kuna tema töödeks oli vaja 
suures koguses Saksamaalt imporditavaid katseklaase, ei olnud tal soovi maksta nende eest 
tollimaksu. Sellest pääsemiseks deklareeriti need ühe teise asja pakendina. Mille pakendina 
katseklaase üle piiri toodi? 

  

95 Sellenimeline tegelane esineb koguni viies Shakespeare’i näidendis: 
- Veneetsia kaupmees – kaupmehe enda nimi; 
- Palju kära ei millestki – Messina kuberneri vend; 
- Torm – Milano usurpaatorist hertsog, Prospero vend; 
- Kaheteistkümnes öö – merekapten ja Sebastiani sõber; 
- Kaks veronalast – peategelase Proteuse isa.  

Mis nimi? 

  

96 Küsime New Yorgis asuvat 1905 asutatud muusika- ja teatriülikooli, mis on omasuguste hulgas 
ilmselt maailma prestiižikaim. Üheaegselt õpib nimetet õppeasutuses ainult ca 800 õpilast. Valik 
vilistlasi: Marcia Cross, Christopher Reeve, Ving Rhames, Steve Reich, Philip Glass. Teadaolevalt ainus 
eestlasest selle kooli vilistlane on 2005 selle doktorikraadiga lõpetanud pianist Indrek Laul. Mis 
õppeasutus? 
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97 1992. aastal avastas seikleja Ranulph Fiennes Omaanis, Rub’ al Khali kõrbes ühe ammukadunud linna. 
Legendide järgi oli linn päratu rikas, rikkuse allikaks kaubandus Araabia ja Euroopa vahel. 
Hinnanguliselt oli linn tegev 3000 eKr – 1. sajand pKr. T.E. Lawrence nimetas seda “Liivade 
Atlantiseks”. Mis oli linna nimi? 

  

98 See Edward Munchi teos kannab sama pealkirja, 
mis on ühel 114 aastat varem maalitud ja kõigile 
tuntud maalil. Mis pealkiri? 

  

99 Tuntuim Malaisia moelooja on küsitav Londonis baseeruv disainer (sünnipärane nimi Zhou Yangjie), 
kelle tuntuimad tooted on käsitsi tehtud naistekingad. Küsitav sündis 1961 Penangis kingseppade 
peres, tema tooteid mainitakse muuhulgas sageli seriaalis „Seks ja linn“. Toodangu kandjate nimekiri 
on aukartustäratav – Victoria Beckham, Kylie Minogue, Jennifer Lopez, Scarlett Johansson jne. Alates 
aastast 2009 (koostöös H&M ketiga) toodetakse ka meestekingi. Kes? 

  

100 Kulikovo lahing algas kahevõitlusega, ühel pool tatarlaste Temir-murza, vastu üks vene munk. 
Mõlemad hukkusid, munga nime on aga edaspidi mitmel korral kasutatud. Seda kannavad Vene-
Jaapani sõjas kasutatud soomuslaevade klass, Moskva-lähedane linn ning Moskva ja Peterburi vahet 
sõitev kiirrong. Mis nimi? 

  

101 2010. aasta jalgpalli MM-i noorim mängija oli küsitav 1992 
sündinud Taani koondislane (vt pilti). See täna Amsterdami Ajaxi 
särki kandev noormees on Taani särki seni kandnud 21 korda ja 
löönud 2 väravat. Kes?  

  

102 Filmimuusikast midagi – see 1968. aastal sündinud inglane on saavutanud viimastel aastatel suurt 
edu koostöös Trent Reznoriga (muuhulgas 2011. aasta Oscar „Sotsiaalvõrgustiku“ soundtracki eest 
ning koostöö esimese lohetüdruku filmi Hollywoodi versiooni muusika juures. Kes? 
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103 See mänguhimuline ja lapsi armastav koer aretati USA-s XIX sajandi 
jooksul, üheks esivanemaks oli inglise buldog ja teiseks valge ***, 
kellelt küsitav tõug ka osa oma nimest sai. Algselt oli ta mõeldud 
rotipüüdjaks, tänapäeval on tegu seltsikoeraga. Ta ei tohi kaaluda 
üle 11,5 kg. Mis koeratõug? 

  

104 Selles 1638. aastal asutatud asulas (linn alates 1817, poliitvangide väljasaatmiskoht alates 1853) 
mõõdeti 1892. aastal 67,8 miinuskraadi. Hulk aastaid kuulus linnakesele asustatud maailma 
külmapooluse au. Mis linn? 

  

105 Need suured (kübara läbimõõt kuni 15 cm) 
lillakad seened kaunistavad eriti hilissügisel 
tihti ka eesti metsi. Värskelt on nad veidi 
mürgised, kupatatult aga maitsvad. Mis 
seened? 

  

106 See filminäitleja sündis 1930 Tilsitis Ida-Preisimaal, oma filmikarjääri alustas 1960 DDR-is. Ta oli 
peaosatäitja Ida-Saksamaa populaarses spioonisarjas „Nähtamatu visiir“. 1980 emigreerus Lääne-
Saksamaale, muuhulgas kuulusid selle järel talle kandvad rollid Fassbinderi teostes Lola ja Veronika 
Voss ning Istvan Szabo Ooberst Redlis. 1980te lõpust alates osales ta ka Hollywoodi filmides, 
muuhulgas kuulus talle 1997 parima kõrvalosatäitja Oscari nominatsioon filmi Hiilgus eest. 2011. 
aasta Berliini filmifestivalil teenis ta elutöö Hõbekaru. Kes? 

  

107 See 1966. aastal ekraanidele jõudnud linateos oli režissöör Grigori Kromanovi esimene iseseisev 
filmitöö. Tegemist oli esimese Eesti mängufilmiga, mis oli alla 16-aastastele keelatud. Mis film? 

  

108 Kuuldav ansambel loodi 1973 San Franciscos endiste Carlos Santana saatemuusikute poolt. Küsitava 
nime all tegutseti 1973-1987 ning alates 1995. aastast tänaseni. Karjääri jooksul on müüdud üle 80 
miljoni koopia, Billboardi erinevatesse Top10 edetabeleisse on jõudnud 6 singlit. Oma suurima edu 
võlgneb bänd pikaajalisele, kuid tänaseks koosseisust lahkunud laulja Steve Perryle. Mis ansambel? 
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109 Mullu valminud Koidula raudteejaam ühendab Eesti territooriumil Tartust ja Valgast lähtuvad 
raudteeharud., mis varem liitusid Petseris. Enne Koidula valmimist paiknesid eelmainitud harude Eesti 
lõppjaamad ühes ja samas vallas (175 km2, alla 900 elaniku). Ka Koidula jaama väike osa paikneb 
samas vallas, lõviosa aga ühes teises. Nimetage need kaks Lõuna-Eesti valda (teise pindala on 
187,7 km2 ja elanikke ca 1500). 

  

110 Pildil oleva näitleja karjäär sai alguse Austrias, rahvusvaheline 
tuntus tuli Istvan Szabo filmis Mephisto, esimene ingliskeelne roll 
oli Maximilian Largo mitteametlikus Bondi-filmis Never Say Never 
Again. 1985, Meryl Streepi filmipartnerina Sydney Pollacki filmis 
Out of Africa nomineeriti ta ka Oscarile. Muid tuntud filme – 
Ooberst Redl ja Hanussen. 2006 lavastas ta Berliinis oma versiooni 
Brechti Kolmekrossiooperist. Kes on see 1943 sündinud näitleja?  

  

111 Eurotsooni suurim pank on maailma turuväärtuselt 13. ettevõte ning nime saanud linna 
järgi, kus pank 1857 asutati. Selles Lõuna-Euroopa sadamalinnas asub tänaseni ka panga 
peakontor. 2010. aasta seisuga on panga varade maht ca 1,2 triljonit eurot ja töötajaid 178 
tuhat. Tuntud on panga logod muuhulgas ka vormel-1 autodelt. Madoffi skeemides oli 
küsitav pank suurim kaotaja (ca 2,3 miljardit eurot). Mis pank?  

  

112 See kontsern tekkis aastal 2001 Acerist eraldunud spinoff-firmana. Peakontor asub Taipeis, 
toodangusse kuuluvad arvutid, monitorid, digitaalkaamerad, mobiiltelefonid jne. elektroonikakaup. 
Euroopas omandas see firma kurja kuulsuse aastal 2006, mil pankrotistus aasta varem omandatud 
Siemensi mobiiltelefonide tootmisüksus Saksamaal (kes turustas telefone kaubamärgi …-Siemens all). 
2007 sai küsitava firma omanikuks spinoffina tekkinud Qisda Corporation. Mis firma? 

  

113 Ta oli ainus mittejuut, keda juudid nimetavad messiaks ehk jumala poolt määratud kuningaks. Tema 
maine tõusis veelgi, kui XIX sajandil leiti nn. temanimeline silinder, millel on kirjas kõik tema 
vallutused ja kukutatud türannid ning räägitakse tema usulisest sallivusest ja vastuseisust orjusele. 
ÜRO peab seda ürikut esimeseks inimõiguste hartaks. Ta suri sõjakäigul 530 aastal e.Kr. Tema 
alistajaks oli massagettide kuninganna Tomyris. Kellest on jutt? 

  

114 Küsitav 1981 Põhja-Californias viie lapsega peres sündinud näitlejatar 
tegi ekraanidebüüdi aastal 2004. 2011. aastal osales ta seitsmes filmis 
ja tuli ka suurim edu – filmi The Help eest Oscari ja Kuldgloobuse 
nomineeringud, muuhulgas osales ta Terrence Malicki filmis Tree Of 
Life. Kes?  
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115 Pildil olev informaatikateadlane leiti 2011. aasta oktoobris, nädal pärast 
Steve Jobsi surma 70- aastaselt oma kodunt surnuna. Teda loetakse 
tänaseni C-programmeerimiskeele loojaks, lisaks oli ta koos Ken 
Thompsoniga Unixi opsüsteemi esmaarendaja. Viimatimainitud 
arenduse eest pälvisid küsitav ja Thompson 1983 ka Turingi auhinna. 
Kes? 

  

116 Riia kesklinn võlgneb suure osa oma tänasest hiilgusest mehele (1813-1902), kes oli linna peaarhitekt 
aastatel 1844-1879. 1848 juhtis ta Riia raekoja ümberehitamist (muuhulgas lisati hoonele kolmas 
korrus) ning 1860. aastatel koostas ta plaani Riia kesklinna kindlustuste lammutamiseks ning selle 
asemele avatud esplanaadide rajamiseks. Rahapuudusel küll kõik plaanid ei teostunud, kuid tema 
uusgooti stiili hooned (eriti Väike Gild ja mitmed koolihooned) ilmestavad tänini Riia vanalinna. Kes 
on see arhitekt? 

  

117 Kui inkad ajasid nad oma maadelt minema, asusid nad elama Titicaca järvele, ehitades pilliroost 
saared. Tänapäeval on Titicacal umbes 41 suuremat saart, millest mõne vanus on mitu inimpõlve. Nad 
valmistavad ka oma paadid, mööbli ja majad pilliroost. Millisel indiaanihõimul on selline 
unikaalne pillirool rajanev kultuur? Sama nime kannab ühe 2005 valminud eesti mängufilmi 
peategelane. 

  

118 Ta on Atatürki ja Turgut Özali kõrval üks kolmest Türgi poliitikust, kellele 
on püstitatud mausoleum – seda küll alles 29 aastat pärast tema surma. 
Sündis 1899 krimmitatari verd maaomaniku pojana, hariduse omandas 
Ankara ülikoolis õigusteaduse alal. 1946 moodustas ta Türgi 
Demokraatliku Partei, 1950 peetud esimestel vabadel valimistel sai DP 
52% häältest ning küsitavast sai Türgi peaminister. Hiljem võitis tema 
juhitud partei veel kahed valimised. 1959 pääses ta eluga Londonis 
toimunud lennuõnnetusest. Kukutati peaministritoolilt 1960 sõjaväelaste 
poolt ning hukati aasta hiljem. Kes? 
 
 
 

  

119 See Cornwalli looderannikul asuv veidi üle 1800 elanikuga asula on tuntud eeskätt ühe legendaarse 
lossi järgi – kus pärimuse järgi oli sündinud kuningas Arthur. Samas kandis asub väidetavalt ka 
Tristani ja Isolde matmispaik. Mis asula/loss? 

  

120 Kes esitab Uku Masingu luulet? Kuulete temalt ka laulu „Joome veel“. Tänavu aprillis ilmus tema 
bändi esimene stuudioalbum „Selges eesti keeles“.  
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121 See noor 
rooma sõdur 
raius Schelde 
jõge valvanud 
hiiglase käe, 
tappes ta. 
Raiutud käe 
viskamisest 
(holl. hand 
werpen) on 
müütide 
kohaselt 
tulnud 
Antwerpeni 
nimi. Lisaks on 
ta järgi nime 
saanud üks 
Belgia piir-

kond, Antwerpeni keskväljakul on temanimeline 
purskkaev. Kes? 

122 
Ka Belgiast on 
pärit kuulsusi, 
kes loonud oma 
stiile. Küsime 
1910 Hainautis 
mustlasperes 
sündinud 
jazzkitarristi, 
kelle albumid 
olid eriti enne 
Teist 
maailmasõda 
Euroopa 
džässielu, luues 
nö „hot jazz“ kitarrimängustiili. 1933 moodustas 
ta Pariisis (kus ta elas suurema osa oma elust) 
koos viiuldaja Stephane Grappelliga Quintette de 
Hot Club du France’i. Sõjajärgselt esines küsitav 
ka USAs, muuhulgas koos Duke Ellingtoniga. Suri 
1953 Pariisis. Kes? 

  

123 Belgiast on tulnud kaks meest, kes võitnud F1 MM-etappe. Üks neist oli kuuekordne Le Mansi 24 tunni sõidu 
võitja Jacky Ickx (8 võitu 1968-72). Teine mees on sündinud 1957 Brüsselis ning F1 rooli keeras 1983-93. Kolm 
etpivõitu tulid tal Williamsi roolis – 1989 Kanadas ja Austraalias ning 1990 Ungaris. 1989 oli ta ka Belgia Aasta 
sportlane. F1 karjääri järel osales sport- ja turismiautode võistlustel, kuni 1999. aastal Le Mansis juhtunud raske 
avarii järel otsustas ta kiivri varna riputada. Viimasel ajal tegeleb lennukimüügiga. Kes? 

  

124 Näete pildil maali „Neitsi lapsega“. Selle autor sündis 1430 
Frankfurdi lähedal, tegi oma sellitöö eri andmeil kas Mainzis 
või Kölnis, töötas ka Hollandis Rogier van der Weydeni käe all, 
kuniks ca 1465 asus elama Brüggesse, kus ta ka 1494 suri. 
Brügges asub ka ta majamuuseum. Kes?  

  

125 Brüggest on pärit üks tuntumaid flaami kultuuriruumi luuletajaid läbi aegade – see 1830-
1899 elanud aedniku poeg oli kujutatud ka Belgia 5000-frangisel rahatähel. Ta üritas 
kujundada iseseisvat flaami keelt (hollandi keele ja kohaliku dialekti mõjudest 
innustatuna). Küsitav armastas oma luuletustes kõnelda seotult nii usutundest kui ka 
looduse ilust, luules nähakse ka impressionistlikke jooni. Rääkides veel ta eluloost, siis 
1854 ordineeriti ta preestriks, pikka aega töötas ta Roeselares õpetaja ja preestrina. Kes?  

  

126 Belgiast on pärit kaks NATO peasekretäri. Üks neist allkirjastas peaministrina 1957. aastal Belgia poolt Rooma 
lepingud, teine on ajalukku läinud kui lühimat aega NATO peasekretäriks olnu (1994-1995, tagasi astus ta 
seoses Agusta helikopterite looga. Nimetage mõlemad. 
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127 Legendaarset kaheksamootorilist lennukit Tupolev ANT-20 maksim Gorki rakendati 
propagandaürituste läbiviimiseks ja reisijateveoks. Lennukis paiknesid muuhulgas trükikoda, 
fotolabor, telefonikeskjaam, magamiskupeed. Saatehävitajaga kokkupõrke tulemusel kukkus ANT-20 
1935. aastal lennundusnäitusel alla. Kõik 45 inimest hukkusid. Saatuslikust lennust pidi väidetavalt osa 
võtma ka ajalehe Paris-Soir korrespondent, kellele paraku ei jätkunud kohta. Tänu sellele pikenes 
tema elu 9 aasta võrra. Kes oli see korrespondent? 

  

128 

Ka see 1622. aastal sündinud mees kuulub 
Eesti valitsejate hulka. Tõsi küll – vaid 6 
aastat, vähem kui Andrus Ansip tänaseks. 
Näete teda J.Sustermansi maalil, samuti on 
siin tema autogramm. Kes ta on? 

  

129 Ta elas VI sajandil e.Kr. Teda iseloomustas oskus väljendada oma filosoofilisi veendumusi lakooniliselt 
(näiteks ütlus: “Enne mõtle, siis ütle”). Ta leidis, et kõige raskem on inimesel pidada saladust, ennast 
valitseda ja taluda ebaõiglust. Ta olevat surnud suurest rõõmust, saades kuulda et ta poeg on tulnud 
olümpiavõitjaks. Kiri tema hauakivil lõpeb sõnadega “Meiegi oleksime õnnelikud sellise surma üle.” 
Kes oli see Spartast pärit üks antiikaja seitsmest targast? 

  

130 Mitmes riigis oli see film sokeerivate intiimstseenide pärast keelatud. „Tundsin end alandatuna ja 
ausalt öeldes ka mõnevõrra vägistatuna – nii Marlon Brando kui Bernardo Bertolucci poolt,“ on 
pihtinud filmi peaosatäitja Maria Schneider. Mõlemad mehed esitati Oscari kandidaadiks ning said 
filmiga rikkaks, Maria teenis sellega enda sõnul vaid võileivaraha. Nimetage see 1972. aastal 
ekraanidele jõudnud film. 

  

131 USA-s on kehtestatud omaenda keelestandard (1828. aastal ilmunud sõnaraamatu näol), olgugi et 
kirjakeelsed erinevused Briti inglise keelega on tühised. Ameerika inglise keel on tänapäeval levinud 
kogu maailmas. Kes on selle 1828. aastal ilmunud sõnaraamatu autor? 

  

132 Tema loodud on ajakirja Anne, Äripäeva, ZEN-Plingi, MicroLinki, 
Fat Burneri, Koger & Partnerite jt logod. Delfi logo on püsinud 
muutumatult 13 aastat. Tema töö võitis ka hiljutise Eesti 
valitsusasutuste ühtse logo konkursi. Kes on see isepäine ja 
mitmekülgne kultuuriinimene? 
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133 Pildil olev 1937 sündinud mees valiti 2011 Saksamaal „aastate 
tööstusjuhiks“ ning sajandivahetusel üleilmse žürii poolt sajandi 
autotööstusjuhiks. Ta on sündinud Austrias, tema vanaisa oli 
Ferdinand Porsche, õppinud Zürichis masinaehitust, diplomitöö oli 
vormel-1 mootor. Lisaks loetakse teda Audi quattro vaimseks isaks. 
Aastatel 1983-92 juhtis ta Audit, 1993-2001 Volkswagenit, viimasesse 
aega jääb ka VW muutmine täissortimendiga autotootjaks ning 
luksuskaubamärkide (Lamborghini, Bentley, Bugatti) omandamine. 
Täna juhib ta Volkswageni grupi järelvalvenõukogu. Kes?  

  

134 Teda on nimetatud realistiks, pessimistiks, satiirikuks, impressionistiks, psühholoogilise vaatluse 
meistriks, samuti “vene proosa suureks stiilimeistriks”. Järgnev mõtteavaldus on talle omistatud:  
“Naised on üsna kasutud olendid, kuna nad ei ehita raudteid ega tee ka muud kasulikku ning ainult 
seetõttu võib neile olemasolu andeks anda, et nad on sünnitanud sedavõrd toreda olendi nagu 
mees.” Kelle mõtted? 

  

135 Tuntud Norra uurimislaeva Fram kaks tuntumat reisi peeti vastavalt 1893-96 Fridtjof Nanseni ja 1910-
1913 Roald Amundseni juhtimisel. Mõlemal nimetatud reisil osales üks mees – 1867 Skienis 
viielapselises peres sündinud nooremleitnant, kes Nansenile jäi silma hea spordimehe (1889 tuli ta 
Pariisis võimlemise maailmameistriks) ja koertespetsialistina. Esimesel reisil oli ta Nanseni lähim 
kaaslane, kellega koos Nansen üritas põhjapoolusele jõuda ning pärast ekspeditsiooni Norrasse 
naasmist ülendati küsitav kapteniks. Paraku tabasid teda alkoholiprobleemid, mistõttu ta lahkus 
armeest. Amundseni ekspeditsioonil jäi ta poolusemeeskonnast kõrvale – üks põhjus oli tüli 
ekspeditsioonijuhiga pärast esimest pooluseretke katset, kus Amundsen võttis oma kasutada parima 
koerarakendi ning küsitav pidi päästma lumetormis aeglasema rakendi tõttu hädasse sattunud 
kogenematu kaaslase Kristian Prestrudi. Tulemusena jäeti küsitav poolusemeeskonnast välja ning 
tagasiteel saatis Amundsen küsitava Tasmaanias ekspeditsiooni juurest ära. Tagakiusamisest tingituna 
langes küsitav depressiooni ja võttis 1913 endalt elu. Kes? 

  

136 Esimese eurooplasest poksijana sai nii olümpiavõitjaks kui ka proffide seas maailmameistriks küsitav 
1938 tänase Sloveenia territooriumil sündinud mees. Olümpiakuld tuli 1960 kergekeskkaalus, MM-
tiitel viis aastat hiljem. 1960 sai ta ka olümpiaturniiri ilusate esituste eest parima poksija Val Barkeri 
karika. Amatööri- ja profikarjääride peale kokku on tal 202 võitu (sealhulgas amatöörina 120 võitu ja 
1 kaotus). Ka Itaalias peetakse teda läbi aegade parimaks sealt pärit nahkkindameheks. Kes? 

  

137 Selle pea 3000 aasta vanuses linna esimene nimi oli Divodurum (ld – Püha 
Kindlus või Püha Küla). Linna rajasid roomlased ja enne Kristust oli linnas rohkem 
elanikke kui Pariisis. Hiljem läks piirkond nii Attila juhitud hunnida kui ka frankide 
kätte, 843 sai linnast Lotringia keskus. 1817-1919 kuulus linn Saksamaale, täna on 
tegu taas Prantsusmaa linnaga. Samanimeline linnaga on ka üks Saksamaa 
päästetehnika (praegu eeskätt autoredelid ja -tõstukid) tootja. Mis linn? 

  

138 Algselt oli tegemist täiesti asjaliku ja vajaliku institutsiooniga – tüdrukute kauplemisega eelolevaks 
majandusaastaks. Selleks pidid kohta otsivad tüdrukud ja neid otsivad perenaised suuremal hulgal 
kokku saama ning see juhtus kevadiste kirikupühade aegu. Milline tänagi kasutatav sõna või 
väljend tähistas neid kokkusaamisi? 
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139 See loom on suurim metsas elav antiloop. Ta kasvab kuni 
2,5 meetri pikkuseks ja võib kaaluda kuni 400 kg. Mis 
loom? 

  

140 Enne Nikolai Novosjolovi MM-tiitlit 2010 oli Eesti meesvehklejate eelmine, pronksikarva medal MM-
idelt pärit 2006. aastast. Kes sellega hakkama sai? Tänaseks on ta sportlaskarjääri lõpetanud ja 
pühendunud juristielule. 

  

141 Midagi ka nooremast Eesti kirjandusest: küsime 1990 Tartus sündinud ja Valgas keskkooli lõpetanud, 
seejärelTartus psühholoogiat tudeerima asunud kirjanikku, kelle sulest ilmus 2009 romaan „Nukud ja 
õunad“ teismelisest tüdrukust Kyle’st ja tema hirmudest. Kes on see noorkirjanik? 

  

142 Taim pildil kuulub imelilleliste sugukonda. Ta on nime 
saanud ühe 1766-1769 ümber maailma reisinud 
maadeavastaja järgi. Mis taim?  

  

143 Eelmise aasta võistkondlikul EMV-l küsiti Bilderbergi gruppi. Täna on aeg küsida selle USA vastet, mis 
on nime saanud ühe San Francisco privaatklubi ning sellele kuuluva laagriala järgi. Nimetatud klubi 
liikmeskonda kuuluvad ainult mehed ning kõrgaegadel on selle liikmete arvu loetud 2900 kanti 
ulatuvaks. Klubi ajalugu loetakse 1870. aastatest alates. Muuhulgas kuulub seltskonda mitmeid endisi 
USA presidente. Seltskond koguneb juuli keskel kahenädalasele kogunemisele, mille käigus 
etendatakse suureformaadiline teatritükk (... Night). Kogunemiste käigus on peetud ka 
maailmamuutvaid kohtumisi – muuhulgas loetakse ühte sealpeetud nõupidamist Manhattani projekti 
aluseks. Mis klubi/laagriala? 

  

144 Pärsia vaiba kvaliteeti saab hinnata sõlmede arvu ja koe ühtluse järgi. Kvaliteetsed vaibad algavad 600 
sõlmest ruuttolli kohta. Üle 1500 sõlme on tippteosed ning leiavad tänapäeval koha tõeliselt jõukates 
kodudes. Sageli on vaiba sisse kootud ka väike viga, mis on nähtav vaid pealispinnal. Vea kudumist 
kasutavad vanad vaibakudujate perekonnad ning selle põhjuseks on üks veendumus. Milline? 
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145 Vähem kui kolm nädalat enne Jossif Stalinit lahkus elavate seast küsitav 
NSVL poliitikategelane. Sündinud 1889 Odessas, lõpetas ta 6 klassi sealses 
juudi koolis ning töötas hiljem kontoriametnikuna. 1911 astus nõukogude 
armeesse ning 1918 komparteisse. Kahe maailmasõja vahel oli ta mitmetel 
poliitjuhtimisametitel ning 1940-41 riigikontrolli rahvakomissar. 
Samaaegselt täitis ta ka Poliitbüroo esimehe asetäitja kohuseid. Teise 
Maailmasõja ajal tegutses eriti Krimmi rindel, kõrgeimaks auastmeks jäi 
kindralpolkovnik. 1946-1950 juhtis NSVL riigikontrolli, lahkus ametist 
tervislikel põhjustel. Kes? 

  

146 Selle tulnuka esimesed isendid Eestis leiti Elva restoranist 1971. aastal, need olid pärit suvitajatelt. 
Tema leviku määravad kaks tegurit – soojus ja toit. Ta on nuhtluseks nii haiglates kui vanglates. 
Lääne-Euroopas peetakse teda „kõrgema elustandardi näitajaks“, sest ta asustab peamiselt uusi hästi 
köetavaid linnaosi. Tapvaim tõrjevahend nende vastu on külm. Kasutatakse ka mitmesuguseid mürke. 
Kes on see tüütu tegelane? 

  

147 Nad on välja kasvanud sufismi järgijate, sealhulgas dervišite vennaskonna liikmete hulgast. Nad 
jälgivad kõlbluse põhimõtteid ülirangelt, nad on maailmast eemale tõmbunud, nad on erakordsed 
oma meelte ja keha valitsemises. Mis sõna tähistab neid islami askeete-kerjusmunki? Sama nime 
kandis Eesti esimene okultistlik ajakiri, mis ilmus 1924 Tallinnas. 

  

148 Näete 18 euroga võrduvat rahatähte, mille nominaalväärtus on täna kogu maailmas kehtivatest 
(tõenäoliselt) suurim. Sellel on kujutatud mehe sünnipaika, kes juba pea pool sajandit puhkab 
palsameerituna mausoleumis. Mehe enda portree on kõigi kehtivate rahade esiküljel, v.a. 0,36 euro-

senti väärt sajaline. 
Kelle sünnipaik? 

  

149 Kaubamärgi DePeDi all müüakse tooteid, mis on mõeldud “Neile inimestele, kes hindavad oma kodu, 
väärt disaini ja teavad, et täiuslikkus on peidetud detailidesse.” Esimese Diamond tootesarja autor on 
Eesti Kunstiakadeemia keraamika magistrant Üllo Karro. Tootmist toetab EAS. Mis tooted? 

  

150 Kes on helilooja? Temast on tehtud film „Mees, kes teadis saladust“.  
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Vastused 

 

1 Mahabharata J 37 Zyklon B T 

2 roosa müra T 38 kestvussõidu maailmameistrivõistlused M 

3 Uranienborg J 39 riitsinus J 

4 (au)raudteelane M 40 Samuel Hamilton Walker T 

5 Irisbus  M 41 Issey Miyake J 

6 Albert Cornelis „Appie“ Baantjer M 42 George Meade M 

7 Mark Mothersbaugh T 43 kunstlikud teemandid T 

8 Percy (Nils) Barnevik M 44 Dennis Gabor M 

9 Dmitri Vrubel J 45 Isaak Boleslavski M 

10 ARK T 46 steevia (suhkruleht) T 

11 Angelo Mariani (Vin Mariani) T 47 Belem J 

12 Masurka, F.Schopin A 48 Jose Cuervo J 

13 Novaja Zemlja efekt T 49 Mehukatti T 

14 Taiho M 50 Erwin Piscator M 

15 Nebraska M 51 hekatonheirid J 

16 Amarok T 52 Sky Tree M 

17 slopestyle M 53 Brocken M 

18 Camille Pissarro A 54 The Waterboys M 

19 Roger Corman T 55 Läti T 

20 Teemu Selänne J 56 abstraktne ekspressionism J 

21 olmeegid M 57 Hans Hirvelaan T 

22 Gallipoli (Dardanellid) T 58 FC Everton J 

23 Villem Tomiste M 59 Vahš M 

24 Bloomsbury J 60 Roy Black M 

25 Tiffani T 61 prillkaru T 

26 Praga M 62 Kaarel Robert Pusta A 

27 Kaasani Zeniit M 63 Floris J 

28 Los Alfaques T 64 Hermanni illusioon T 

29 Thomas Lubanga Dyilo M 65 Joop Zoetemelk J 

30 Ott Ollino (Jim Ollinovski) M 66 Agent M M 

31 James Shortt T 67 Tshwane T 

32 Mima Jaušovec M 68 Margot Honecker M 

33 Wengen J 69 Joe Douglas J 

34 Princess Victoria M 70 SULEV T 

35 devanaagari J 71 akvatinta J 

36 Don Henley, Eaglesi frontman M 72 gadoliinium (Johan Gadolin) J 
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73 Cosworth T 112 BenQ M 

74 Klaus Siebert M 113 Pärsia kuningas Kyros II J 

75 Chicksands M 114 Jessica Chastain M 

76 ATI T 115 Dennis Ritchie M 

77 suula J 116 Johann Daniel Felsko M 

78 Ten Sharp M 117 uru hõimu indiaanlased J 

79 Lewinski T 118 Adnan Menderes M 

80 Marriott J 119 Tintagel J 

81 Davidoff J 120 Taavi Peterson A 

82 rotid  T 121 Silvius Brabo M 

83 babiit (leiutaja Isaac Babbitt) M 122 Django Reinhardt M 

84 Pärnu A 123 Thierry (Marc) Boutsen M 

85 kardaan (Hieronymus Cardanus) T 124 Hans Memling M 

86 Lou Andreas-Salome J 125 Guido Gezelle M 

87 Wendy’s J 126 Paul-Henri Spaak, Willy Claes M 

88 aloosa J 127 Antoine de Saint-Exupery J 

89 Alstom M 128 Karl X Gustav A 

90 Armastuse kahur J 129 Cheilon (Chilon) J 

91 George Westinghouse M 130 Viimane tango Pariisis J 

92 Kapitooliumi väljak (Campidoglio) A 131 Noah Webster J 

93 Rudolf Nierlich M 132 Asko Künnap J 

94 Saksamaa õhk T 133 Ferdinand Piëch M 

95 Antonio J 134 Anton Tšehhov J 

96 Juilliard School J 135 Hjalmar Johansen M 

97 Ubar T 136 Nino Benvenuti M 

98 Marat' surm J 137 Metz M 

99 Jimmy Choo J 138 mokalaat J 

100 Peresvet T 139 bongo J 

101 Christian Eriksen M 140 Sven Järve M 

102 Atticus Ross M 141 Grete Kutsar M 

103 bostoni terjer A 142 bougainvillea J 

104 Verhojansk  J 143 Bohemian Grove M 

105 lilla ebaheinik A 144 vaid Allahi loodu saab olla täiuslik J 

106 Armin Mueller-Stahl  M 145 Lev Mehlis M 

107 Mis juhtus Andres Lapeteusega  J 146 vaaraosipelgas J 

108 Journey M 147 fakiir J 

109 Orava, Värska M 148 Ho Chi Minh A 

110 Klaus Maria Brandauer M 149 koerakausid (Designed Pet Dish) T 

111 Banco Santander J 150 Kuldar Sink A 

 

Küsimused: Jevgeni Nurmla (J), Tanel Jairus (T), Mati Räli (M), Aare Olander (A) 

 


