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21. Meka Suures Mošees asub peale musta hõberaamis Kaaba kivi veel üks tähtis kivi-reliikvia, mida 
nimetatakse Maqam Ibrahim.  

      Mis on sellel pühal kivil kujutatud? 
 
22. Londoni OM rajatised tehti mahajäänud linnaossa, et piirkonda elustada. OM- staadioni ette rajati 

Euroopa suurim, Westfieldi kaubanduskeskus, mille läbimisest keegi ei pääse. 
      Kuidas on selle piirkonna nimi, millest voolab läbi ka Lea jõgi, kuhu rajati OM- ehitised ja OM- park? 
 
23. Sel vana- Kreeka näitekirjanikul olid tihedad kokkupuuted pärslastega, kuna ta võttis osa nii Marathoni 

kui Salamise lahingust, Ka oma esimese kirjandusliku auhinna võitis ta tänu materjali heale tundmisele 
näidendiga PÄRSLASED.  

      Kes see antiigi suurkuju, kes vast on meile paremini tuntud oma surma anekdootlikkuse tõttu?  
 
24. 2011.a. osteti Eestisse üle 500 elektriauto, mis läksid kohalike omavalitsuste ametnike töö 

kergendamiseks ja teenisid ära hüüdnime AI ! MAIVÕI ! 
      Mis marginimega need sõiduriistad on, mida ka hüüdnimi imelikul kombel hästi järele aimab? 
 
25, Peale „Schindleri nimekirja“ menu on sakslased järjekindlalt sõjaaegsete nn. heade sakslaste otsinguil. 
      2009.a. peeti parimaks Saksa filmiks 1937 – 38.a. tegelike sündmuste kajastamist Nankingis, kus „hea 

sakslane“ päästab 200 tuhande hiinlase elu jaapanlaste käest.  
     Kes on filmi nimikangelane? 
 
26. Ese. 
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27. Üks väga teistpoolsusse pühendatuile pööratud budismisuund on 9. sajandil alguse saanud 

SOKUSHIMBUTSU. Mis iseloomustab SOKUSHIMBUTSUT? 
 
28. Selle riigi vapi keskne element on väärispuitu andev okuumeapuu e. ogooue. Ka riigi tähtsaim jõgi 
      on Ogooue ning üheksast provintsist kannavad viis Ogoouega seotud nimesid ja mahagonilaadse puu 

tähtsust näitab, et tavapäraselt valitseva Demokraatliku partei tugevaim oponent on Puuraidurite partei. 
Mis see puulembene üks arenenumaid Aafrika riike, rahvaarvult Eestiga võrreldav( kuid jõukuse aluseks 
on siiski nafta)? 

 
29. Aleksei Tolstoi nimetas oma Kuldvõtmekeses Buratino isa papa Carloks – Carlo Collodi, originaali 

autori mälestuseks, 
      Mis on puupoisi Pinoccio teinud isa tegelik nimi? 
 
30. Kokaraamatuis võib kohata leivategemisõpetusi, kus juttu näiteks juuretise-kergiti 100 % veesisaldusest  

      või siis 166 % veesisaldusest. 100 % veesisaldust tähendab, et kaalukausid vee ja jahuga tasakaalus. 

Kuidas perenaised lihtsate vahenditega määravad- kindlustavad juuretise 166%  veesisalduse? 

31. Toomas Alatalu on meenutanud oma esimest esinemist Euroopa Nõukogu Parlamentaarsel 
Assambleel 2.dets.2005.a., kus ta küsis retooriliselt: „ Milline rahvuspiirkond Euroopas lakkas 
eile olemast?“ Muidugi oli sarjamise all meie idanaaber, kus rahvuspiirkond, kus oli 
põlisrahva 60 % enamus, liideti naaberalaga, nii et neist sai 5 % vähemus venelastega täidetud 
nafta- ja gaasirikkal alal.  

        Mis piirkonda Alatalu küsis, mis jäi kõrgete Euroopa härrade poolt muidugi vastamata ja 
tähelepanuta? 

 
32. Üks tund SEDA põletab sama palju kaloreid kui tund jooksu. Vastava SELLE joogasüsteemiga 

alustas 1995.a. Indias Mumbai arst Madan Kadaria. Mis on SEE, öeldavasti lihtsamaid 
meditatsioonitüüpe? 
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33. Maakeral on üks pika mäletamisvõimega rahvas, kelle külastuskeskuses Jadvashem on raiutud 

häbiposti ligi 6000 linna nimed, kus viimase ilmasõja ajal hävitati sünagooge. Milliste kolme 
Eesti linna nimed on seal häbipostis?  

 
34. Spordimees sündis 20.04.1951.a. Kohtla-Järvel, oli 1973-1979 kulturismis Eesti absoluutne 

meister, 1976 – 1980 võitis ka N. Liidu mitteametlikud esivõistlused. 1986.a. võitis 
keskkaalus EM ja 1987.a. MM. 1987.a. oli Mister Universum ja 1991.a. proffide 
maailmameister.  

        Kes see jõumees? 
 
35. Inglise kunstileht Art Rewiew valis selle Hiina kunstniku- teisitimõtleja  2011.a. kõige 

mõjukamaks kunstitegelaseks. Skulptori ja arhitekti rahvusvaheliselt tuntumaks tööks on vast 
osalus Pekingi OM staadioni, nn. Linnupesa ehitusel. Viimane suur kunstiprojekt oli 100 
miljoni käsitööna valminud portselanist päevalilleseemne raputamine Londoni Tate Moderni 
põrandale oktoobris 2010. 

        Kes see praegu Hiinas tulumaksupettuse eest kinniistuv kunstnik-arhitekt? 
 
36. Eesti pagulasteadlane ( elas 1900 -1961) juhtis Rootsis rahvusvahelise mainega instituuti ja 

pälvis arheoloogiast huvituva kuninga Gustav VI Adolfi tähelepanu. Kuningas lubas endale 
nõu andval eestlasel end sinatada, kuna see ei suutnud etiketikohaseid pidulikke vormeleid 
takerdumata välja ütelda. Eestlane kasutas siis pöördumist „ Du, kung“ ( Sina, kuningas ) Kes 
see teadlane, kuninga sinataja? 

 
37. Majandusajakiri Forbes koostas 2011- 2012 aastavahetusel Hollywoodi tähtedest omalaadse 

tabeli, kus esikohal Drew Barrymoore, järgnevad Eddy  Murphy, Will Ferrell, Reese 
Witherspoon ja Denzel Washington. 

         Mille järgi majanduse asjatundjad need näitlejad reastasid? 
 
38. Heli. 
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39. 19. sajandi suurimat konflikti on nimetatud viimaseks ristisõjaks, kus üle miljoni sõduri pidi 

jätma oma elu. Sõja ajendiks oli tüli Püha Haua kiriku võtmete pärast. Laiemas usulises 
leppimatuses olid ühele poolele pühad paigad ajaloolise huvi ja romantiliste tundmuste 
objektideks, teisele poolele religioossete väljaelamiste kohaks ja religioosse kodumaa 
asupaigaks.  

         Mis nime  all on see sõda tuntud? 
 
40. 31.12.2009.a. suleti Ignalina AEJ, millel oli 1300 MW võimsust ning uue ehitus on jäänud 

vinduma. Leedu piirist 15 km kaugusel  peab 2016.a. valmima Baltiiski AEJ võimsusega 
2400 MW. 

         Mis Kaliningradi oblasti linna lähedusse ( end. Saksa nimi Ragnit) see Vene jaam tuleb? 
 
 41. Värskeimaks gurmeekalaks  on kujunenud kuni 1 meetri pikkune Atlandi põhjakala, keda 

ülepüügist on päästnud eraklik elu kuni 1000 meetri sügavusel. Eriti hinnatakse kala kaht 
seljalihast, mida grillitakse. Kuidas eestipäraselt seda kergelt magusamaitselist valge tiheda 
lihaga kala kutsutaks, keda restoranides serveeritakse queue de Lotte nime all? 

 
42. Suurbritannias tegutseva The National Trusti eeskujul lõi 2011.a. Aleksander Laanet Tallinnas 

ühingu Cosa Nostra. „ Millegi suurema ära tegemiseks vajame vähemalt paari tuhandet 
inimest“, ütled ühingu aseesimees David Vseviov. 

      Millega Eesti Cosa Nostra tegeleb ( liikme osamaks olevat 319 eurot)? 
 
43. Milline ühine nimi on maailma suurimal oopiumikasvatuse piirkonnal ( 75 % 

maailmatoodangust) ja sama riigi pikimal (1150 km) jõel, mis algab Kohi Baba ahelikust ning 
suubub naaberriigi Hamuni järvesoodesse? 

 
44. 2012.a. oktoobris antakse (arvatavasti) Aafrikas välja ülemandrilist Mo Ibrahimi nimelist 

auhinda.  
     Mis auhind see on, millele igal aastal pole omanikku leitud? 
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45. 1991.a. teatas Sajaanide eelmäestikus asuva Minussinski linna liiklusmiilits Sergei Torop ( 

sünd. 1961.a.), et ta koges uuestisündi ning et ta on Jumala poeg. Praeguseks on ta Siberis ligi 
6000 jüngriga rajanud isetoimiva kommuuni ning Eesti filmigrupp Arbo Tammiksaare 
eestvõttel on saanud loa nende elu ühe aasta jooksul filmida.  

        Kuidas selle Uuskristuse , viie lapse isa pühakunimi, kelle Vene  õigeusukirik on küll pannud 
kirikuvande alla, kuid kellel kogu maailmas on tuhandeid kaasaelajaid? 

 
46. Eesti ajalookorüfee Enn Tarvel on arendanud mõtet, et igale eestlasele südamelähedase jüriöö 

ülestõusu algus 23. aprillil oli ordu provokatsioon, saamaks õigust Põhja-Eestis sekkuda 
Taani alade asjadesse. Eestlaste ettevalmistused- kokkulepped viitavad sellele, et vastuhakk 
oleks pidanud algama hiljem, 1. mail, järgmisel rahvalikul tähtpäeval. Siis oli majandusaasta 
algus, mil tuli maksta maksud ja rahva liikumine poleks kahtlusi äratanud. Abiks kaubeldud 
Turu ja Viiburi Rootsi foogt oleks õigeks ajaks maameestele appi jõudnud. Tegelikkuses 
toimus otsustav lüüasaamislahing 13.mail Sõjamäel, laevad Soomest jõudsid Tallinna alla 18. 
– 19. mail ning pöördusid tagasi, kuna polnud enam kedagi aidata. Kuna küsijail oma 
võhiklikkuses on õigus seda arutluskäiku ainult imetleda, siis küsime vaid. 

        mis rahvakalendri tähtpäev oli 1. mai, mis nüüd volbriööna meist üle käib?  
       (Tähtpäev on Väike [...], Suur [...] oli 25.VII suve haripunkt). 
 
47. Sardiinias ja ka mujal Itaalias võib maitsta vänget lambapiimajuustu, mille söömise puhul 

arvatavasti ainsana maailmas tuleb kasutada kaitseprille. Mispärast tuleb silmi kaitsta Casu 
MarZu juustu nautides, mida vahel nimetatakse ka „liikuvaks juustuks“? 

 
48. Et eestlane välja paistaks, peab vahe selge olema. Huvitav, et meie mõlemad tõstmise OM- 

võitjad – Alfred Neuland Antverpenis 257,5 kg ja Jaan Talts Münchenis 580 kg – edestasid 
oma hõbeda saanud konkurente kaunis mõjusalt ja sama kilogrammide arvuga.  

        Mitu kg oli mõlemal juhul kulla ja hõbeda saanud tulemuse vahe? 
 
49. Kirjanik kirjutas oma esimese romaani „Džungel“ 1906.a. pärast seda, kui oli töötanud seitse 

kuud räpases Chicago tapamajas. Kui president Theodore Roosevelt oli raamatu läbi lugenud, 
siis võeti varsti vastu “Puhta toidu ja arstirohtude seadus“. 

         Kes oli see kirjanik, kes võis väita, et kirjandusel on seaduseandjatele siiski teatav mõju? 
 
50. Heli. 
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51. Praeguse moega diislikütus tuli 1920-ndail aastail. Mis esmase kütuseliigiga töötas 1897.aastal 

katsetused läbinud Rudolf Dieseli 23 hj mootor? 
52. Millise kuulsa ungarlase nime kannab (seoses 200. sünnijuubeliga) alates 2011.a. Budapesti 

rahvusvaheline Ferihegy lennujaam? 
53. Eesti sportlik rannavõrkpall sündis tellimuse peale.  
      Milline Eesti ühing korraldas Pirital esimese paarismängu turniiri 07.07.1986.a.? 
54. Selle filmi- ja elustaari ema Sharman Mcdonald on seksitemaatika esikirjanikke ning ta 

raamatud on puberteetide hulgas väga nõutud.  
      Kes see filmistaar ise, kelle gaelikeelne eesnimi tähendavat „tumedajuukseline“? 
55. Hispaanias on neid 24, Mehhikos 10, Peruus 10, Prantsusmaal 7, Venezueelas 4, Columbias 2, 

Portugalis 2.  
      Mis need on, milledele ühe legendi järgi olevat alguse andnud Rooma keiser Claudius? 
56. Kuidas on Eestiga seotud 1987.a. alguse saanud regulaarsed kolmekuulised 

ümbermaailmareisid, mis algavad ja lõpevad Le Havre`i sadamas? 
57. Stockholmi kuningalossi kuninglikus mündikabinetis asub maailma raskeim vaskmünt. 
      Millise Rootsi valitseja ajal see 19,7 kg raha münditi? 
58. 2012.a. aprillis sai Hollywoodi kuulsuste alleele lõpuks oma tähe ka Batmani esmaesitaja. Kes 

see 83.a. Batman? 
59. Greenwichi meridiaan läbib kaheksat riiki. Millise territooriumi läbib ta kõige pikemalt – 1555 

km? 
60. Mis kirikus asub Tallinna suurim, 15 tonni kaaluv kirikukell? 
61. Kes on maailma ainus tennisist, kes teinud „kuldse slämmi“, see on võitnud samal aastal neli 

slämmiturniiri ja OM ? 
62. Üks Austria linn lõpetas 45 aastat kestnud vastuvaidlemise „ Heliseva muusika“ seostamise 

kohta nende linnaga.  
     Mis linna elanikud said esmakordselt koduses ümbruses vaadata Rodgersi-Hammersteini 

muusikali? 
63. Kes see lihatööstuse HK Ruakatalo avalike suhete assistent, kelle raamatulooming ilmub esmalt 

Hyvinkää Sanomates järjejuttudena, kuid kes sai 2011.a. Eesti parima lastekirjaniku tiitli ja 
Nukitsa preemia? 

64. Millise liikumise käivitas oma viimasel elupäeval 17.12.2010.a. elatusallikateta ebaseaduslik 
puuviljamüüja Mohamed Bouazizi? 

65. Hiljuti andis võhikutele asjakohase täpsustuse surnud muusikaiidoli elatanud ema Jer Bulsara. 
      Mis rahvusest oli 1946.a. Sansibaris sündinud Farrukh Bulsara e. Freddy Mercury? 
66. Pärast muu tööstuselu hääbumist avasid Šveitsist pärit abielupaar Wüthrichdtid linnas 2000. 

aastal elanike rõõmuks küünlavabriku nimega Eesti Valgus OÜ. 
      Mis Eesti linn on “valguse pealinn”? 
67. Guinessi rekordiraamatus on selle tõu koera suurimaks kaaluks antud 142 kg. Proportsioonides 

koer kaalub umbes 100 kg.  
      Kes need maailma suurimad koerad, iseenesest soliidselt rahulikud valvekoerad, kel inglise, 

prantsuse, tiibeti, pürenee, hispaania, brasiilia ja argentiina alaliigid? 
68. Suvel on paljude ahvatluste seas „bukanjeerimine“ . 
      Mis mõnusa eluviisi edasiarendusest- teisenemisest on tuletatud Kariibi kardetud mereröövlite  

bukanjeeride nimi? 
69. Mille oleku määrab ära teaduslike terminite SARMI, ILU, TÕE ja VEIDRUSE kogum ehk 

bukett ehk aroom? 
70. Praegu olevat maailma väikseim pealinn 400 elanikuga Melekeoki. Mis riigi pealinn alates 

2006. aastast on Melekeoki? 
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71. Üks sibula sugulane, püha toit, on oma nime saanud Gaza-lähedase piiblilinna Askeloni järgi     

( Piiblis mainitud 11 korda).  
     Mis taim see on? 
 
72. Selle Aafrika suurima prantsusekeelse linna nimi pärineb ebriekeelsest ütlusest” ma olin just 

lehti korjamas”, sest nii vastas neegrinaine kummalistele randujatele, kes püüdsid talt küla nime 
teada saada. Praegu kutsutakse üle 4 miljoni elanikuga linna nii Aafrika Pariisiks, Aafrika Rio 
de Janeiroks jalgpallihulluse tõttu – sealt on pärit nii Didier Drogba kui Emmanuel Eboue -, kui 
ka Aafrika New Yorkiks rahanduskeskuste tõttu. 

      Mis see Ebrie laguuni äärne linn? 
 
73. 1812.a. asutas Ciacomo Loro Piana Piemontes töökoja, mis praeguseks ekspordib 

ilmastikukindlaid ja vähekortsuvaid kangaid enam kui 80 riiki. Üks eksootilisemaid tooteid 
saadakse Andide looma villast, millest tehtud mantleid kandsid varem vaid inka – kuningad. 
Loomi oli eelmise sajandi keskpaigaks alles vaid 5000. Praeguseks on mägede põlisrahvastele 
selgeks saanud, et elus loom on ärasöödust tulusam ning iga kahe aasta tagant pügatavalt elajalt 
saadakse korraga 250 g villa.  

      Mis loomast jutt, kelle väljasuremise peatamise saab Itaalia Loro Piana firma oma kontole 
kanda? 

 
74. Et saada ehalkäimise õigust, pidi poiss olema leeris käinud. Ka tüdrukud tegid ehalise ootuses 

ettevalmistusi: pesid end, vahetasid puhta ihu- ja voodipesu ja tõid aita värskeid kaseoksi.  
      Mis põhilise toidusedeli muudatuse tüdrukud õhtul endale tegid? 
 
75. Leedu rahvuslik ärkamine 19. saj. käis mõnevõrra teisiti, kui Lätis  ja Eestis. Leedu rahvusliku 

eneseteadvuse võtmekuju oli Žemaitija piiskop Motieus Valančinus, kes asutas rohkesti 
kihelkonnakoole, kus õppetöö käis salaja leedu keeles. Lisaks rajas ta kultuuriliselt tähtsa 
salakaubavedajate võrgustiku, mille tõttu küll ligi 3000 talupoega sai karistada.  

      Mis oli Leedu rahvuslaste salakaubaks? 
 
76. Muusika. 
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77. Meie esivanemad püüdsid kirikus toimuvast aru saada, ehkki papp rääkis pigem võõrkeeles ja 

oli inimeste poole tihti seljaga. Sellest on tuletatud naljatamisi öeldav, maagiaga seonduv 
sõnaühend, mis tuleneb pühast väljendist “ hoc est corpus meum” ( see on minu ihu).  

      Mis naljasõna sellest väljendist on tuletatud? 
 
78. Kui esimesed eurooplased poolsaarele jõudsid, siis nimetasid kohalikud end “Koryo omadeks”, 

millega mõeldi valitsenud Koryo dünastiat. Läänemaailma jaoks olid sellega maa ja rahvas nime 
saanud. Põhjapoolne Korea ja lõunariik nimetavad oma maid erinevalt, kuigi kasutavad üht  

      hangu - nimelist tähestikku.  
     Kuidas on Korea poolsaare riikide omakeelsed nimed ladina kirjapildis? 
 
79. Edela- Prantsusmaal Lascaux´ asuva eelajaloolise kunsti koobas on alates 1963.a.säilumise huvides 

tavakülastajatele suletud. Turistide tarbeks on lähedusse rajatud koopa täpne koopia, kus seinu 
katvad loomakujud on väga originaalitruult esitatud. Nende kopeerimiseks analüüsiti eelajalooliste 
kunstnike tehnikat ja loomad jäädvustati täpselt samal meetodil.  

      Mille erilise poolest see tehnika on tänapäeva jaoks pentsik? 
 
80. “ Sulle - kõik – nüüd – ütlen” laul, meie horoskoopinduse lemmik, olevat ühe noore neiu 

armuluhtumiste palangus väidetavalt poole tunniga kirjutatud – helindatud.  
      Kes hilisem kergemuusikakuulsus selle loo nime all “Jag var så kär” kirjutas? 
 
81. Nende restoranide idee sai 1999.a. alguse Zürichi söögikohast Blinde Kuh. Prantsusmaal on vastav 

restoranikett  Dans le Noir ja USA analoog Opaque. Meile lähim vastav restoran on Moskvas ning 
ka Helsingis üritatakse midagi ligilähedast.  

     Mis restoranid need on? 
 
82. Ta sünniajaks märgitakse 01.11.1974.a., kui Jaapani firma Sanrio pani ta pildi mündirahakotile. Ta 

kujundamisega tegeles disainer Yko Shimizu. Praegu elab White perekonnanime kandev tegelane 
Londonis koos kaksikõe Mimmy, ema Mary ja papa Georgega.  

      Kes on peremudeli peategelane? 
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83. Mis on selle praeguseks kloostrite- ja templiterohke Lõuna- Nepali  koha nimi, kus 563. aastal eKr. 

sündis Buddha? 
 
84. Jagelloonide dünastia ajal kujunes tavaks, et kui mees tõsteti lahinguvapruse eest aadliseisusse, siis 

omistati talle vapp üldnimega pogonia. Pogonial on tunnuselement, mida kohtab ka meie Lõuna- 
Eesti vapinduses, kunagistel Poola aladel. Pogonia esineb uhkuseelemendina ka praeguse Poola 
jalgpallimeeskondade nimedes, kuid mis iseäralikku on selles vapis? 

 
85. Marilyn Monroe karjäär sai tuule tiibadesse, kui ta 1949.a. valiti Kalifornias ühe köögivilja 

nimeliseks iluduskuningannaks. Sel köögiviljal oli Itaalia köögi tähtsa komponendina 20.saj. algul 
ka osa New Yorki maffiagrupeeringute tekkimises, sest ta oli raha sissetoov kaup, mõjuvõimu 
allikas ja “katusepakkujate” taskutäitja. 

     Mis on see maffia ja Monroe köögivili? 
 
86. Euroopa Komisjon on valinud välja 12 liikmesriiki, kelle majandus on ühes või mitmes valdkonnas 

tasakaalust väljas. Eesti uuritavate hulka ei kuulu, kuid üllatuslikult on seal traditsioonilised 
heaoluriigid Soome, Rootsi ja Taani. Kümne uuritava valdkonna puhul ületab Eesti punase joone 
küll kolmel puhul, kuid näiteks kui ühes nn. lävepakunäitajas on piir 160 %, siis Eestil on see 170 %, 
Rootsil 237 % ja Taanil 244 %.  

      Mis majanduslik kõrvalekalle on Rootsil ja Taanil häirivalt suur? 
 
87. Selle tuntud luuletaja ainsaks romaaniks on autobiograafiline La Farfarlo (1847.a.).  
      Kes see ühe Prantsuse parema erootilise lembelaulude tsükli looja, mille ta pühendas mulatitar 

Jeanne Duvalile – Mustale Venusele? 
 
88. Ese. 
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89. Imeveski Sampo lagunes röövimis-võitluse käigus tükkideks. Louhi sai küll tagasi kirju kaane, 

millest polnud enam kasu, kuid meri uhtus Kalevala randa Sampo väikesi tükikesi, mida 
Väinamöinen maha külvas.  

      Mis kasvas Sampo tükkidest? 
 
90. Üks tuntumaid šampanjasid võlgneb oma nime hollandlasele Le Clercile, kes Jeanne d` Arci 

sõjapealikuna korraldas Charles VII kroonimist Reimsis. Oma palgasõdurite ridu korrastades olevat 
ta alatasa bravuurikalt hüüdnud: “ Het [ …küsitav sõna] zoo zijn!” ( Nii peab see olema!). Le Clerci 
püüdlikuse eest andis värske kuningas talle uue nime kõrvujäänud kõvahäälse sõna järgi, mis 
tähendab(ilmselt) “peab” ja mille sõjaka hollandlase järeltulijad - šampanjameistrid tegid tuntuks. 

      Mis šampanjamargi sünnilegend see on? 
 
91. Ukrainlased ostsid ta 15 aasta eest inglastelt sümboolse 1 naela eest – siis kandis ta Faraday nime.  
      Mis see on, mida praegu nimetatakse Vernadskiks? 
 
92. Selle 1979.a. sündinud näitlejanna isa oli hispaanlane Rogelio Duran, ema rootslanna Nina. Tütar 

kasvas ema juures ja 4-aastaselt viis ema ta Islandile, kus tegi hiljem ka esimesed filmiosad. 
Abielludes võttis värske paar perenime, mis tähendab röövlindu ja see jäigi näitlejanna põhinimeks 
ka peale peatset lahutust. Oma seni tuntuma filmirolli tegi ta 2009.aastal. Praeguseks on 
Hollywoodis mänginud 2011.a. “Sherlock Holmes. Varjude mäng” ja 2012 “Prometeuses”. 

      Kes on see rootsi-hispaania juurtega näitlejanna? 
 
93. Nimetage neli Euroopa Liidu liikmesriiki, mille ametliku riiginime lõpus pole vabariik või 

kuningriik! (Üks neist loobus riiklust iseloomustavast tunnusnimest 2012.a. ja teise vabariiklust 
rõhutatakse vaid jalgpallivõistkonna tutvustamisel ). 

 
94. Briti kõrgseltskonna tiitlid LORD ja LEEDI on kaunis argise tähendusega vanad anglosaksi sõnad, 

mis iseloomustavad üht koostehtavat igapäevatööd.  
     Millega tegelesid vanadel anglosaksidel LORD ja LEEDI? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50. KLOOSTRIMÄNG 
 
95. Kes see Uue Maailma esimene kanoniseeritud pühak, tuntud lillelise nime järgi, elas 1586 – 1617 

Limas, mille tõttu nimetatud nii Peruu kui Lõuna- Ameerika, Filipiinide, India pühakuks? 
 
96. Tuntud loodusteadlane seletas looduse seoseid nii:  

- küla ümbritsevatel rohumaadel, millel palju vanaprouade majakesi, saadakse paremat 
heinasaaki. Põhjuseks, et vanaprouad peavad palju kasse ja mida rohkem kasse, seda vähem 
hiiri. Hiired rüüstavad mesitarusid, seega  - mida vähem hiiri, seda enam mesilasi ristikut ja teisi 
taimi tolmeldamas. Heintaimed kasvavad paremini.  

Kes on see loodusteadlane kes nii seletas koosmõju efekti? 
 

97. Sultan Qabus ibn Said kukutas 1970.a. võimult oma isa ning on osutunud progressiivseks 
isevalitsejaks, kes on oma riiki naftadollaritega tänapäevastanud. Naftatuludega loodi muuhulgas 
omamaine sümfooniaorkester, kus on koha leidnud ka naismuusikud.  

       Mis riik see on, kus on rajatud Araabia poolsaare esimene ooperiteater, mis avati 2011.a.dets. 
Puccini Turandotiga? 

 
98. Kreeka kurikuulus Ouzo olevat täpsemalt alguse saanud Plomari külast ( kindlasti on naaberküla 

teisel arvamusel) 1630 km²  saarelt, mille elanikud satuvad muule maailmale oma saarlasenime 
tutvustades pahatihti koomilisse olukorda.  

       Mis saarlastest on jutt? 
 
99. Reastage Eesti maakonnad etteantud kontuuride järgi? 
 
100. Heli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



50.KLOOSTRIMÄNGU VASTUSED     
1...20 pildid  51...70 kiirküsimused  

1 Lavazza P.K. 51 Kivisöepuru (alates 1900,maapähkliõli  J.L. 
2 Rohtlaliilia( Eremurus) P.K. 52 Ferenc Liszti nimeline J.L. 
3 Falangi lipp (Hispaanias) P.K. 53 Eesti Karskusühing P.K. 
4 Unkalauad P.K. 54 Keira Cristina Knighley J.L. 
5 Enn Kunila P.K. 55 Härjavõitlusareenid J.L. 
6 Mercedes ( Jellinek ) P.K. 56 Tour de Monde by Kelt; Olev ja Christopher 

7 
Hans Holbein ( Kristus hauas; 
Abikaasa portree) P.K.  Kelti konjaki ümbermaailmasõit J.L. 

8 Marianne Faithfull ( laulja, näitleja) P.K. 57 Kristina P.K. 

9 
Banteng ( Bos javanicus), ( lehm ja 
pull) P.K. 58 Adam West J.L. 

10 Püha Kristoforose kuju P.K. 59 Alžeeria;( lühem Togo 39 km) J.L. 
11 Avanduse mõis ( Lütke, Wrangel) P.K. 60 Aleksander Nevski katedraal P.K. 
12 Begoonia  61 Steffi Graf P.K.  
13 Eenok Haamer  P.K. 62 Salzburg J.L. 

14 
Ind. Koolisõidu kuld Piaff; ( hõbe 
Pepel ) P.K. 63 Kristiina Kass - Nokelainen J.L. 

15 
Asma al - Assad; ( Süüria presidendi 
abikaasa) 

P.K., 
J.L. 64 "Araabia kevad" J.L. 

16 Villu Veski P.K. 65 Pärsia ehk  farsi,ehk iraani J.L. 
17 Jadviga ( valitses 1384 - 1399) P.K. 66 Võhma J.L. 

18 Briti parlamendi kodade sümbolid 
P.K., 
J.L. 67 Mastiff J.L. 

19 Vestergötland P.K. 68 Grillimine P.K. 
20 Ahhaat P.K. 69 Kvarki olek J.L. 
21 Prohvet Abrahami jalajäljed J.L. 70 Belau ( varem pealinn Koror) J.L. 
22 Stratford J.L. 71 Šalott e. Šalottsibul J.L. 
23 Aischylos P.K. 72 Abidjan J.L. 
24 Mitsubisi i-MIEVI J.L. 73 Vikunja J.L. 
25 "John Rabe" J.L. 74 Ei söönud silku J.L. 

26 Ese: Jalgrattakodara pingutaja P.K. 75 
Leedukeelsed raamatud (trükiti Ida-
Preisimaal) J.L. 

27 Iseeneselik mumfitsieerumine J.L. 76 Laulab CHER P.K. 
28 Gabon J.L. 77 "Hookus - pookus" P.K. 
29 Jepenetto J.L. 78 P. - Korea - Tšoson, L. - Korea - Hanguk 
30 Võrdses mahus vett ja jahu J.L.  või  Taehan Minguk J.L. 

31 Komi - Permi J.L. 79 
Kontuurid seinale suust värvilahust 
puristades J.L. 

32 Naermine J.L. 80 Ase Agneta Fältskog J.L. 
33 Tallinn, Kuresaare, Haapsalu J.L. 81 Pimedas söömine J.L. 
34 Olev Annus J.L. 82 Kassitüdruk Hello Kitty J.L. 
35 Ai Wei Wei J.L. 83 Lumbini küla J.L. 
36 Richard Indreko J.L. 84 Mõõgaga raudrüüs käsi J.L. 
37 Ülemakstud näitlejad J.L. 85 Artišokk J.L. 
38 Linnuhääl: kormoraan P.K. 86 Erasektori võlakoormus SKT-st J.L. 
39 Krimmi söda ( 1853 - 1856) J.L. 87 Ch. Baudelaire P.K. 
40 Neman J.L. 88 Ese: Jõelähtme valla lipp P.K. 
41 Merikurat J.L. 89 Oder ja rukis J.L. 
42 Vanade puitmajade korrastamine J.L. 90 Moët; Moet J.L. 
43 Helmand J.L. 91 Ukraina jaam  Antarktikas P.K. 

44 
"Hea valitsemise auhind" antakse 
liidrile,   92 Naomi Rapace - Noren (Lohetätoveeringuga 

 kes ise astub tagasi J.L.  tüdruk ) J.L. 
45 Isa Vissarion J.L. 93 Luksemburgi suurhertsogiriik, Ungari,Iiri, J.L. 
46 Jaagupipäev J.L.  Rumeenia J.L. 

47 
Juustus elavad vaglad hüppavad 
kuni 15 cm J.L. 94 

Leivategu; Leedi - leivasõtkuja, Lord -
leivahoidja J.L. 



48 17,5 kg P.K. 95 Roos Limast ehk Iosabel de Santa Maria 
49 Upton Sinclair P.K.  de Flores J.L. 
50 Kes reporter? Lembit Lauri P.K. 96 Ch. Darwin P.K. 
   97 Omaan J.L. 
   98 Lesbid; Lesbose elanikud J.L. 
   99 Eesti maakonnad kontuuride järgi J.L.,P.K. 
   100 Lauri Leesi, sõnade tõlkija P.K. 

 


