
1. Kes on see tuntud meestegelane lastekirjandusest? 

  
2. Kes on see seriaalitegelane?    3. Kes on see tuntud sportlane? 

     
 
4.  Kelle kuju see on?     5. Kes on kunstnik? 



 

  
 
6. Kes? 

  
 
7. Mis tõugu koer?       8. Kes? 



   

  
9. Kes (Callimorpha Dominula)?     

 
 
10. Te näete kaadrit esimese Oscari võitnud filmist. Mis film see on? 

 
 



11. Kes?    12. Kes see on? 

  
 
13. Kes on kunstnik? 



 
 
14. Mis taim?       15. Mis linna vapp? 

   
16. Mis lind? 17. Mis rahva üheks kuulsamaks 

skulptuuriks see on? 

  
18. Mis riigis asuvad need „ilusad naised“       19. Mis relv see on? 
(Niola Doa, Ennedi platool)?  



     

  
 
 
20. Kes on kunstnik? 

  
 



APRILLIMÄNGU KIIRKÜSIMUSED  - 2012 
 

 
21. Idamaades kasvavat alles 2000.a. vanusele kaamelipeaga draakonile sarved.  
      Mida need hirvesarved kaamelipeas näitavad? 
 
22. Mis euroopalik arhitektuuri- ja kunstistiil kandis tsaari- Venes nime „kaupmeeste väikesed 

paleed“ ? 
 
23. Kes praegustest tegevsportlastest - olümpiavõitjatest kannab hüüdnime Baltimore´i 

Püssikuul ( Baltimore Bullet)? 
    
24. Mis maitseaine on oma nime poolest „kääritatud viinamarjamahl“, sest vanad roomlased 

said seda viinamarjajääkidest ? 
 
25. Tsitaat paljude asjade asjatundjalt Raul Rebaselt: „Väikeriik, kes jätab teadlikult 

kasutamata suure osa oma vaimsest potentsiaalist, on kas loll või tal peab olema [ ... ].  
[ ... ] meil ei ole“. 

      Mida siis peaks väikeriigil olema? 
 
26. Ka Tšetšeenias on TAIBUD (või TAIBID) au sees; neid on seal üle 150.  
      Kes - mis on Kadõrovi - maal TAIP? 
 
27. Mis erinevus on (kütte)puude mõõtühikutel TIHUMEETER ja RUUMIMEETER? 
 
28. Mis riigil on oma põhiseaduse järgi proportsionaalselt maailma pikim riigilipp  
      ( suhe 11: 28 )? 
 
29. Omaaegsed tarkpead on isegi hinnanud, kes SEITSMEST ANTIIK - KREEKA TARGAST 

oli kõige targem.  
       Kes oli see 6. saj. ekr Prienest pärit tippmees, kelle mõtteteradest on vast tuntum – „ 

kõik, mis mul on, kannan kaasas“ ? 
 
30. Kus on pruutidel keelatud neitsina abielluda, kas Araabia Ühendemiraatides, 

Tasmaanias, Guami saarel või Maltal? 
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31. Kui kaua  laulab isaööbik pesa ees, kus emaööbik sees? 
 
32. Kuidas on nisuterade jahvatamisel saadud kõige jämedama tera ( fraktsiooni ) nimi ? 
 
33. Mis 20766 km² ala umbes 3 milj. elaniku ametlik sümbol on YDDRAIG COCH? 
 
34. Mis on eesti rahvapilli TALIHARPA eestikeelne nimi? 
 
35. Mis mõiste on keeleteaduses PLURALE TANTUM? 
 
36. 1938.aastal kirjutas Oskar Luts oma „ Apteekri sõjamälestused Poolas“ sarjas jutu  
       „Kto`ra  godzina?“ 
       Mis argine küsimus see maakeeli on? 
 
37. Mis see on, mida kehtiva seaduse järgi kuni 7. eluaastani pole, 7. – 18. aastastel on see   

piiratud? 
 
38. Tallinna lipp koosneb teatavasti valgetest ja sinistest triibulaidudest. Mida     

sümboliseerivad kolm sinist horisontaaltriipu? 
 
39. Mis puust on traditsioonilised hollandi puukingad, mida igal aastal tehakse vähemalt 3     

milj. paari? 
 
40. Mis riik kehtestas 2011. aasta lõpus ilmselt  esimesena ametlikes dokumentides sugude   

lahtrite M ja N kõrvale „ kolmanda võimaluse“ ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aprillimäng 2012 – INIMENE 
 
Kelle luuletus?                      Ütles mu naine; 

- Sa oled siiski hea inimene, 
                                        -   on palju halvemaid. 

 
41. Mulk pidavat läti keeles tähendama MITTETARKA. Päriseestlaste kohta teab lätlane 

natuke lahkemalt, et – MATS on küllalt tähtsusetu asi, kuid meie mehenimi MATI ( neil 
„matsi“ mitmuse vorm) on juba märksa väärikama tähendusega. Mis on MATS ( või 
MATI) läti keeles? 

 
42. Uus- Meremaal on kolme liiki kiivisid. Kes on linnu ja puuvilja kõrval kolmas kiivi? 
 
43. Mis nimi on antud Saareste sõnaraamatus seletusele: ruum rinna ja kätehaarde, 

ümberhaaravate käsivarte vahel, süle ülaosa? 
 
44. 1686.a. kuni 1899.a. kehtis Soomes seadus, mis keelas rahatrahvi ähvardusel 

meessoost isikuid üht tavalist talutööd tegemast. 
      Mis tegevus oli trahvi all? 
 
45. Silmi pilgutatakse umbes viis korda minutis ning üks pilgutus kestab umbes 0,3   

sekundit. Elu jooksul minevat silmapilgutuste peale keskmiselt ligi 5 aastat. 
       Kuna see 5 aastat kõigile garanteeritud ei ole, siis küsime – mitu tundi ( või minutit )        

elame ööpäevasest ärkveloleku ajast silmapilgutamise tõttu kinniste silmadega? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aprillimäng 2012 –   MAAKILVALIK 
 
Kelle luuletus?                      Ütles mu naine; 

- Kui saaki peavad jagama lõvid ja lambad, 
- saab lõviosa teadagi kes.     
 

46. Natside kuriteod on andestamatud ja mõjutavad meie elu siiamaani. 1934.a. tõi ka 
ülemjäägermeistri aunime kandnud Hermann Göring külaskäigult Kanadasse oma riigi 
jahifauna rikastamiseks kaasa mõned paarid loomakesi, kelle nahast Kanadas tehti 
trapperimütse. Mütsid meeldisid Hermannile väga. Kõikesööjad loomakesed osutusid 
väga sigivateks ja kohanemisvõimelisteks. Praeguseks on neid Euroopas miljoneid ning 
nad on Kesk - Euroopa aiapidajate ning eriti viinamarjakasvatajate nuhtluseks. Rootsis 
võib neid loomi aastaringselt hävitada. Kes see superelukas, kes pidavat kuulma 
vihmaussi roomamist maa sees ning suutvat ka snepperlukku avada?  

 
47. Triibu – nimelistel võistlustel on ühendatud looduslik ja sportlik külg. 
      Mis võistlused on Uljaste Suvetriibu ja Pandivere, Äntu ning Voore Triibu?    
 
48. Suure läätspuu ebaõige nimetusena kasutatakse tavaliselt nime kollane akaatsia.   

Suhteliselt lootusetu on õhkamisepuul VALGEL AKAATSIAL oma õige puu – nime all 
esineda.  

       Mis puu on õieti nn. VALGE AKAATSIA?    
 
49. USA-s ja Inglismaal läbiviidud uurimise tulemusel oli ohtlikumate elukutsete esikolmik 

sama. Kolmandal ja teisel kohal on ohtlikkuse järgi päästetöötajad ja jäätmejaamade 
töötajad.  

       Mis on kõige ohtlikum elukutse?   
 
50. Kes laulab?            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aprillimäng 2012 –  KUNST ja KÄSITÖÖ 
 

Kelle luuletus?                   Ütles mu naine; 
- Lõõtspilli ei maksa lõhki venitada,  
- tuleb teda vahepeal kokku ka suruda. 
 

51. Terved põlvkonnad väikesi tüdrukuid kasvab suureks teadmisega, et Barbie ja Ken  on 
rõõmsalt käsikäes koos. Karm tõsiasi aga on, et peale 43.a. kestnud harmooniat võttis 
Barbie südames koha sisse noor surfipoiss, ning Ken peab oma positsiooni taastamise 
nimel visa võitlust.  

      Mis surfipoisi nimeks? 
 
52. Kuna olukord hakkas leevenema, siis lubas ülemjuhataja Laidoner 8.aprillist 1920.a. 

harrastada avalikes asutustes jälle üht kultuuriilmingut.  
      Mille keeld võeti meelelahutusasutustelt maha? 
 
53. 1960-ndatel oli N. Liidus muusikalise mandumise ja kõige paha sümboliks saksofon.   

Lääne pool ei jätnud asja vastuseta ning käibel oli kõnekäänd, et džentelmen oskab küll 
seda pilli mängida, kuid ei mängi. 

       Mis vastukaalupillist oli jutt? 
 
54. Edukas inglise ärimees – keemik, Northumberlandi hertsogi sohipoeg, tegi vingerpussi 

ning jättis surres päranduse USA valitsusele. Ise polnud ta elu ajal Ameerikas käinud. 
Päranduse baasil loodi maailma suurimaid kultuuriväärtuste kaitse asutusi. 

       Mis asutus see on, mille külastamiseks ei pea meeldiva erandina piletit ostma? 
 
55. 2011. aastal anti Roman Tavasti loominguline stipendium Kunstiakadeemia lõpetajatele 

Hans – Otto Ojastele ja Urmas Lüüsile.  
      Millise huvitava ühise pseudonüümi all nad tegutsevad,  mis inspireeritud nende 

nimedest? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aprillimäng 2012 –  ASJADEMAAILM 

 
Kelle luuletus?                   Ütles mu naine; 

- Vana armastus on nagu inflatsiooniaegne raha,  
-     hoiad teda veel, aga ega suurt tema eest enam ei saa. 

 
56. Umbes 25 tuhat aastat tagasi leiutasid kromanjoonlased võib-olla tähtsaima asja, mis 

võimaldas püsivalt asustada polaaralasid ning tegi Ameerika asustamise võimalikuks 
üle Beringi väina maasilla. Mis on see murranguline tagasihoidlik asi, kromanjoonlaste 
pärandus Homo sapiensile? 

 
57. 2009. aastal valmis Shanghais 101 korruseline Maailma Rahanduskeskus kõrgusega 

492 m, mis oli sel ajal maailmas kõrguselt teisel kohal Taipei101 järel, mis on 509 m 
kõrge. Miks ei raisatud Shanghais veel mõnikümmend miljonit, saamaks kõrgeima 
hoone mandri - Hiinasse? 

 
58. 1999.aastal suutsid Põhja- Carolina Ülikooli teadlased R. Miller ja K. Nauta kuue vee 

molekuliga toimetades teha midagi säärast, mida vähema vee hulgaga ei saavat teha. 
Millega 11.11.1999 tähelepanuväärselt hakkama saadi? 

 
59. Ühe TV – internetipoodide lemmikasja leiutas serblane Branislaw Stojanovic.      

1991.aasta leiutis levis kiiresti ka Jugoslaaviast väljapoole. 
       Mis see tervistavate asjade propageerijate lemmik? 
  
60. Muusika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aprillimäng 2012 –  AJALUGU 

 
Kelle luuletus?                   Ütles mu naine; 
                                       -   Vabadusest pole mingisugust kasu, 
                                       -    kui keegi Sind enam orjaks ei taha. 
 

61. Vastav asjakohane  üleskirjutus pärineb juba 275.a. eKr. 1949.a. tegid USA  
luurelennukid elliptilisest kujundist ka ülesvõtteid. 1987.a. luuresatelliidid tegid ka 
detailseid fotosid.  

     Mis aastatuhandeid inimeste meeli köitnud asjast jutt, mis jõudis 21. saj. ka   
asjasthuvitatud riigi vapile? 

 
62. „Damoklese mõõga“ puhul on tegemist ajaloolise juhtumiga, kus Sürakuusa türann -

väepealik Dionysos II Vanem pani oma Damoklese – nimelise õukondlase pea kohale 
hobusejõhvi otsas terariista kõlkuma.  

       Miks ta seda tegi? 
 
63. 1.oktoobril 1911.a. viskas Itaalia lendur Giulio Gavotti Liibüa kohal sõjaolukorras   

türklastele kaela neli kahekilost pommi, mis tähtis alguspunkt pommitamiste ajaloos. 
Ottomani impeerium protesteeris, kuna Haagi 1899.a. konventsioon oli justnagu 
säärase paha tegevuse keelanud. Kuna konventsioonitekst oli natuke liiga konkreetne, 
siis leidsid itaallased ka häbematu vastuväite. 

       Mis oli Itaalia - poolne inetu vabandus? 
 
64. Eesel sai USA Demokraatliku Partei sümboliks1828.a.. Tulevane USA 7 president 

pööras solvangud reklaamiks ja eesel ilmus demokraatide valimisplakatitele.  
       Kes see eesli väärtustaja, tuntud ka kui Terav Nuga, Duellant ja Vana Hikkori puu?  
 
65. Doonau jõe ja Tšehhi piiri vahelises paikkonnas, mida tunti Waldviertelina, oli mitmetes 

külades perekondi, kes kandsid nimesid nagu Hüttler, Hiedler ja ka see nimi, mida 
kandis sealkandis kõige tuntum, 20. aprillil 1889.a. Braunau lähedal sündinu. Mida see 
tšehhi algupäraga nimi üldnimena tähendas, mis selle mahajäänud piirkonna elanikke 
hästi iseloomustas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aprillimäng 2012 –  MAATEADUSLIK 

 
Kelle luuletus?                   Ütles mu naine; 

- ka Narva jõgi on teinud oma tööd. 
 
66. Mida mõtles Louis XIV oma 1693.a. ütlusega, et „ ükski sõjaline lüüasaamine pole 

teinud mulle suuremat kahju, kui mu geograafide püüdlikkus“? 
 
67. N. Liidus oli omal ajal Kommunismi mäetipp, kuid Tansaania kõrguselt teine tipp (4562 m) 

kannab senini paralleelnime Sotsialism.  
Mis on Sotsialismi - tipu levinum nimi? 
 

68. Mis riigi esindajad istuvad ÜRO-s alates 1993.a. ajutist seisundit tähistava inglisekeelse 
triaadi The ....  jne.) all, mitte oma riigi nimetähise juures? 

 
69. Makaroneesia saarestikku tundsid arvatavasti juba vanad foiniiklased.  
       Mis on selle saarestiku suurim 740 km² saar ( enamasti kutsutakse tervet saarestikku selle  

peasaare järgi), üks Eesti talviste puhkajate lemmik? 
 
70. Kuidas nimetatakse seda vokaalansamblit? 
 
 
 

Aprillimäng 2012 –  USK ja IMELISED ASJAD 
 

Kelle luuletus?                   Ütles mu naine; 
- õhuga täidetud laevad õõtsuvad merel,  

-   -     aga ümber nad ei lähe. 
-  

71. Setode vägimehel  Pekol oli imeriist KIIOR, mis leiti nurmelt ja parandas viljakasvu, kui   
seda nurmele näidati, ühtlasi kõlbas seda ka vaenlase vastu kasutada. 

       Mis on KIIOR? 
 
72. Kristlikus mütoloogias on levinud kujutlus, et kurat ei saa täiesti inimesetaoliseks    

muunduda. Saatan pööravat oma pilgu SELLELT puuduvalt kehaosalt ära ning SELLEGA 
on ikka vastumeelseid tegelasi ärritatud. 

       Mis kehaosa arvatakse saatanal ehk kõhnrettidel puuduvat? 
 
73. Iraani Islamivabariigis võib naine küll autot juhtida, kuid Teherani meelissõiduriista 

mootorrattaga sõitmine ei tule kõne allagi. Mis islami norm seda takistab? 
 
74. Dionysost on tavaliselt vaasimaalidel kujutatud ühes käes viinapuuväät ja teises 

vaasitaoline anum KANTHAROS, millest ta tavatseb veini rüübata. Kuidas see 
Kantharosest veinitarbimine Dianysose puhul tavakreeklasest jumalikum oli? 

 
75. Ese 
 
 



 
Aprillimäng 2012 –  ETENDUSKUNSTID 

 
Kelle luuletus?                   Ütles mu naine; 

- Näätsa, allilmaliider 
- poolilmadaamiga 
-  suurilmapeol ! 

 
76. Ühes heas mälumängus peab ikka olema verine filmiküsimus, parem veel kui mitu, 

nagu veendusime möödunudaastasel meistrivõistlusel. Vanale tegijale Alfred 
Hitchcockile oli filminduses valitsev tomatiketšupiga pläkerdamine vastumeelne ja 
seepärast leidis ta oma 1961.a. „PSYHO“ puhul teistsuguse lahenduse. Millise 
lahenduse verise „PSYHO“ puhul? 

 
77. Kunagi 1992. aastal olevat Eestis tekkinud kunstnikepaar, kes hakkasid teineteist 

kutsuma hellitusnimedega IIR ja ROTT. 
       Kuidas nende siiani tegusate kunstnike passijärgsed nimed? 
 
78. Kultuurisündmus, mis on jõudnud ka Eestisse, olevat saanud algtõuke flaamikeelsest 

väljendist „ doe den tap tae “ ehk „ pange vaadile punn ette “.  
       Mis tegevust hakati õhtuti peale seda karmi korraldust harrastama? 
 
79. Kui TV-ekraanile ilmuvad korraga Andrus Vaarik ja Tiina Tauraite, siis on seal pea 

kindlasti ka nende staaride osatäitmisi varjutav „ Cabaret Rizome “ teatrijuht. 
       Kes see tuntud tegijate kaaslane ja mis ta osatäitmise nimi? 
 
80. Üks liigutav filmilõpp on, kui märulifilmide staar filmi „Arved klaariks“ lõpusõnadena 

konstateerib: „ Sõitsime Kanadasse hommikust sööma. Leppisime kokku, et tema 
lõpetab hooramise ja mina inimeste tapmise. Paadunud optimistid nagu me olime “.  

       Kes see 1956. aastal sündinud USA – Šoti – Austraalia päritolu mees, kes oma 
karjääri tipuks peab 1991. aasta Hamletit Franco Zeffirelli lavastuses, kuid unistab 
senini Bondi - rollist? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aprillimäng 2012 –  SUUST SISSE 

 
Kelle luuletus?                   Ütles mu naine; 

- Igal toredusel on loomulik lõpp 
 

81. Esimesed arheoloogilised tõendid sellest laialtlevinud ja laia üldnimega roast on pärit 
6000. a. eKr, kus ta põhikoostisaineks olid näiteks Egiptuses jõehobukondid. Keskajal 
nimetati nii praerasvaga ülevalatud leivaviilu.  

       Mis see leivaviilust praegu suuresti erinev toit? 
 
82. Mis 1888. aastal leiutatud alkohoolset jooki, traditsiooniliselt pudelisiltidel umbes 

2500.a. vanune sõjamees, olevat kosmoses esimese alkohoolse joogina pruugitud ( 
seda Georgi Gretško poolt )? 

 
83. Halbade suhete tõttu Georgiaga on Venemaal raskusi Borjomi mineraalvee saamisega 

ja seetõttu on Vene ametlikel üritustel lahjemaks joogiks Armeenia 
lemmikmineraalvesi. 

       Misnimeline see Armeenia  vesi on? 
 
84. Selle toiduaine nimetus tulevat hiina keelest ja tähendab“ soolvett, milles hoitakse 

kala“. Tänapäeval kalaga seda eriti ei seostata. Kõige enam toodetakse küsitavat 
toiduainet USA-s, kuid enim ühe inimese kohta pruugitakse Rootsis. Mis toiduaine see 
on, mille suurimad fännid on 6. ... 12. aastased lapsed? 

 
85. TEIE TERVISEKS toosti puhul inglased ütlevad CHEES, prantslased ja hispaanlased 

SALUD. Sakslaste puhul tuleb vastavalt olukorrale ette kahte ütlemist.  
       Millal öeldakse ZUM WOHL ja millal PROSIT? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Aprillimäng 2012 –  NUMBRISÕPRADELE 

 
Kelle luuletus?                „ Kuldpulmaline, ütles mu naine “ : 

- võta mu süütus, kui saad,  
- Sina, va pehme mehekene. 
 

86. Matemaatikas on mõisted „ väike ükskordüks“ ( näit. 1*1, 5*5 jne.) ja  „suur 
ükskordüks“.  

       Milline on suurim arv kümnendsüsteemi korrutustabelis, mida „ suures ükskordühes“ 
korrutatakse? 

 
87. Kõhukinnisus on enamasti probleem neile, kes istuvad liiga palju ja liiguvad liiga vähe. 

Meditsiiniliselt on kõhukinnisusega tegemist juhul, kui kõht käib läbi alla [ ... ] korra 
nädalas. Huvitaval kombel kõhulahtisuseks loetakse „iste“, mis toimub sagedamini kui   
[ ... ] korda päevas. Mis ühesugune number tuleb punktiirile kirjutada? 

 
88. 10 astmel 100 on teatavasti googol. Malemäng on niisugune vägev spordiala, kus 

võimalik partiivariantide arv on 10 astmel 120. 
       Mis selle arvu nimi? 
 
89. 0 jagab Euroopa pooleks – ZERO piirkond ja NULLUSE piirkond. Araabia zefiro, zero    

on üldiselt lääne-eurooplastel, ladina nullus skandinaavlastel, venelastel ja teistel 
lähinaabritel.  

       Mis meile lähim zero - rahvas? 
 
90. Maailma Piljardiliidu (WPA) reeglite 16. punkt ütleb, et piljardikuulide läbimõõt peab 

olema [ ... ] , 15 mm ( tolerants  + -  0,127 mm).  
       Mitu täismillimeetrit on piljardikuuli läbimõõt? 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aprillimäng 2012 –  KEHAKULTUURNE 
 

Kelle luuletus?                „ Depressioon, ütles mu naine “ : 
- Püksituulega purjepaati 
- kaldast ei kihuta! 
-  

91. USA riigipühade kalendris on tähtis SUPER BOWL`i pühapäev, mil muu elu seiskub. 
Selle eelõhtul toimub teine ameeriklaste armastatud võistlus WING BOWL. 

       Mis samuti rohket tähelepanu – kommenteerimist saav võistlus see on? 
 
92. See maailmakuulus sportlane on sündinud 19. 04. 1987 Handi - Mansi ringkonnas 

Njaganis. Ta isa on endine Krõlja Sovetovi jäähokimängija, kes oma tuntuse tõttu sai 
järeltulija juba 7 - aastaselt USA-sse harjutama suunata. Praegu elab suurest 
perekonnast endise N. Liidu aladel Gomelis vaid vanaema, kes saab regulaarselt 
rahakaarte, kuid kel on rangelt keelatud intervjuusid anda.  

       Kes see spordikuulsus - aprillilaps? 
 
93. Andrus Värniku Briti analoogil, omaaegsel Kaleta ja Puuste konkurendil, on 

auhinnakapis küll ainult juunioride 1988. aasta EM II koht. Ekstravertset kunstnikku 
kutsutakse Olümpia Picassoks. OM-l Los Angeleses sai 7. koha. Ta heitis esimesena 
uut tüüpi oda üle 80 m ning on ka muid asju kaugele visanud – jalgpalli 75 m, 
mobiiltelefoni 120m, golfipalli 155 m. 

       Kes see entusiast, kes senini stabiilselt oda üle 70 m heites tahab 48 aastasena jõuda    
Londoni OM - le? 

 
94. 27.10.2009 püstitas Aiskaier Wulduliskasimu 100 m distantsil seni kehtiva MR 44,63 

sek. 
       Mis oli rajakattes ebatavalist? 
 
95. 2011/12 Eesti naiste korvpalli meistriliigas mängiva Tallinna Ülikooli naiskonna 

väljanägemine erineb juba teist hooaega kaaslannade omast. 
 Milles erinevus? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aprillimäng 2012 –  KIRJANDUS 

 
96. Kelle 2010. a. luulekogust „ Ütles mu naine“ pärinevad kõik need tõsinaljakad 

lühiluuletused, mis algavad kõik ühtemoodi: ütles mu naine?  
Lõpetuseks veel üks: 

- Kui muusal pole enam sulle midagi anda,  
- on ta mahajäetud kullakaevanduse sarnane; 
- aastate pärast – muidugi – 
- peenema tehnoloogiaga mehed 
- saavad sealt veel mõndagi, 

                                        -    siis küll on kõik.   
 
97. Mis sõna puudub nende arvukate Barbara Cartlandi romaanide pealkirjadest, millesse 

meie kultuuriminister nii üleolevalt suhtub?  
... loss, ... lahing, ... pilvedes, ... on võti, ... seadus, ... ratastel, ... , lordid ja lõbuleedid, 
jne.  

         Mis sõna punktiirile lisada?  
 
98. Kui meil avalikus keeleruumis on ESTRUSSIANI asendamas ESTENGLISH, siis ka 

üleilmselt tuntakse muret lihtsustatud sõnavara ja grammatikaga inglise keele 
pealetungi pärast. Kuidas seda primitiiv-inglise keelt kutsutakse ? 

 
99. „ Mis on kaunim siin ilma peal? Võitlus inimkonna vabaduse nimel. Aga veel kaunim on 

järgnev: 
                   Žiguli õlu – 100 g 

Šampoon Sadko – rikas külaline  - 30 g 
Liim BF – 15 g 
Kõõmavastane vahend Karmasin – 70 g 
Piduriõli – 30 g 

Seda kõike lastakse nädal aega sigaritubaka peal tõmmata ja siis kantakse lauale ...“ 
Mis klassikaks saanud teosest see retsept, kes raamatu autor? 
 

100. Muusika 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49. KLOOSTRITURNIIRI - APRILLIMÄNGU 2012 VASTUSED  
 I PILDID V KUNST ja KÄSITÖÖ 

1 PETTSON 51 Blaine 
2 Lammas Shawn 52  Lubati tantsida 
3 Kaisa Mäkäräinen 53  Akordeon 
4 Nipernaadi kuju Valgas 54 Smithsoni Instituudi muuseumid 
5 Giorgio de Chirico 55 Urmas Ott 
6 Vanessa Redgrave  VI ASJADE MAAILM 
7 Prantsuse buldog 56 Luunõel; tegi võimalikuks kihilise rõivastuse 
8 Kõrvukas räts ( Asio otus) 57 Enamik Hiina RV kõrgehitisi Taivani rahadega 
9 Piksepeni 58 Tekitasid kõige väiksema jäätüki 

10 "WINGS" 59 Kosmodisk 
11 Oswald Spengler 60 Lõhn-Hugo Bossi tualettvesi 
12 Didi Senft "Punane KURAT"  VII AJALUGU 
13 Natalja Gontšarova 61 Noa laev Ararati nõlval 
14 kevadadoonis ( Adonis Vernalis) 62  Valitseja ohtliku elu näitlikustamiseks 
15 Königsbergi vapp 63 1899. a. jutt õhupallidelt pommitamisest, 
16 Ristpart ( Tadorna Tadorna)  lennukitest polnud juttu 
17 Atsteekide " Eagle Warrior" 64 Andrew Jackson, eesel = JACKASS 
18 Tšaadi 65 Hitler = "väiketalunik" 
19 Parabellum ( konstruktor Luger)  VIII MAATEADUSLIK 
20 Lembit Saarts 66 Täpismõõtmiste järgi Prantsusmaa pindala 

 II KIIRKÜSIMUSED  osutus arvatust väiksemaks 
21 Tarkust 67 Meru 
22 Juugend 68 Makedoonia e. Endine Jugoslaavia  
23 Michael Phelps  Vabariik Makedoonia 
24 Sinep 69 Madeira 
25 Naftat 70 Manhattan TRANSFER 
26 Klann, sugukond  IX USK ja IMELISED ASJAD 
27 1 TM - puhas 1m³ puitu 71 Imeline tammenui 

 1RM - 1m³ puuriita õhuvahedega 72 Ümar tagumik 
28 Katar 73 Rõhutab puusi, mis peavad olema varjatud 
29 BIAS Prienest  nagu ka juuksed 
30 Guami saarel 74 Dionysos võis juua lahjendamata veini 
31 Kuni esimene muna munetud 75 Juhi abi (sekretäride) ühingu embleem - Kass 
32 Manna; sellest peenem - jahu  X ETENDUSKUNSTID 
33 Wales´i lohelipp 76 1961. a. Film must - valge 
34 Hiiu kannel 77 Hille Ermel ( kunstnik IIR Ermeliin ) ja 
35 Sõnad, mis vaid mitmuses  Asko Künnap 

 näit. püksid, käärid jne. 78 Tattoo - sõjaväe vigurmarss õhtusel rivistusel 
36 "Mis kell on?" 79 Johannes Veski " külahull Leemet" 
37 Teovõime  reklaamiklippides " 1000 aastat enne" 
38 Kolm sinist vapilõvi 80 Mel Columcille Gerhard Gibson 
39 Paplist  XI SUUST SISSE 
40 Austraalia Liit 81 Supp 

 III INIMENE 82 Metaxa 
41 MATS = juuksekarv, MATI = juuksed 83 Jermuk 
42 Kohalik valge; põlisrahvas - maoorid 84 Ketšup 
43 Kaiss 85 Zum WOHL - veiniga, PROST - õllega 
44  Poisid-mehed ei tohtinud karjas käia;  XII NUMBRISÕPRADELE 

 ühe lehmaga oli karistatav 86 19 * 19 
45 Umbes pool tundi 87 3* 

 IV MAAKILVALIK 88 Shannoni arv 
46 Pesukaru, Procyon Lotor 89 Poolakad 
47 Ahvenapüügivõistlused 90 57,15 mm 
48 Robiinia  XIII KEHAKULTUURNE 
49 Kalalaeva kalur 91 Kanatiibade õgimise võistlus 



50 Whitney Houston 92 Maria Šarapova 
  93 Roald Bradstock 
  94 Köielkõnd 
  95 Mängivad korvpalli kleitides 
 XIV KIRJANDUS   

96 Hando Runnel, "Ütles mu naine"   
97 Armastus   
98 Globish   
99 Venedikt Jerofejev "Moskva - Petuški"   

100 Muusika   
 


