
          
1. Kaardil on punase täpiga märgitud USA „suurim väikelinn“(The Biggest small town 

in America) Kõrvalpildil olev logo kuulub selles linnas, aastast 2000, tegutsevale 
profiklubile. Nimetage see elanike arvult USA 15. linn? 

 
 

2. Küsin Vene maadeavastajat,meresõitjat ja  
kaupmeest(1747-1795), kes esimesena organiseeris 
Vene asunduste rajamise Põhja Ameerikasse. 
Tema tuntuim retk toimus 1783-86 ning päädis 
vene koloonia rajamisega Kodiakil. Juba alates 
1775 aastast oli ta organiseerinud kaubaretki 
Kuriilidele ja Aleuutidele. Tema rajatud Põhja-Ida 
kaubakompaniist kujunes hiljem välja Vene-
Ameerika kaubanduskompanii. Tema nime kannab  
Kamtsatkat mandrist eraldav Ohhoota mere osa, 
samuti väin, mis eraldab Kodiaki saart Ameerika 
mandrist ja linn Irkutski oblastis. Kes? 

 
3. Fotol olev  püstol on  Philadelphia.............., millega Booth 

tappis president Lincolni.  Kuidas nimetatakse selliseid 
väikeseid nö daamipüstoleid? Oma nime on nad saanud  

1786-1868 elanud Ameerika relvasepalt, kes neid pisikesi, 
suurekaliibrilisi, lühikese toruga taskupüstoleid esimesena 
tootma hakkas. 

 
 
4. Näete stseeni 1991 aasta suurepärasest 
komöödiafilmist Naked gun 2 !. Leslie Nielsen ja 
Priscilla Presley parodeerivad pottsepakedra stseeni ühest 
teisest legendaarsest filmist. Mis filmist? 
 
 
5.  Kuigi maailma suurim kaubamaja on juba aastaid 
Shinsegae Centum Lõuna –Koreas(509 810 m2 
kaubanduspinda), reklaamib pea kaks korda väiksem 
New Yorgi kaubamaja ennast endiselt järjekindlalt välja 
kui maailma suurimat kaubamaja(The biggest store in the 
world). Nimetage see 1858 asutatud Empire State Buildingu naabruses asuv kaubamaja?  
 
 
 



6.Fotodel nähtav daam oli üks esimesi naiskatselendureid Saksamaal. II 
maailmasõjas oli ta Luftwaffe kapten.1945 aastal oli tema lennuk üks viimaseid, mis 
suutis ümberpiiratud Berliinist lahkuda. Vapper piloot jõudis koos oma 2 aastase 
pojaga Taani. Kuna lennundusse polnud endisel natsipiloodil enam asja, hakkas ta 
tegema äri teise asjaga, mida ta jumaldas – sexiga. Oma tulevasele seksiimpeeriumile 
pani ta aluse broshüüriga, milles õpetas naisi, kuidas vältida soovimatut rasedust, 
sellele järgnes rasestumisvastaste vahendite ja sexlelude postimüük ning 1962 avas ta 

väidetavalt maailma esimese sex –shopi. Samuti tuli ta 
TV turule luues Saksamaa esimese tasulise 
erootikakanali.Kui küsitav 2001 aastal 82 aastaselt suri, 
oli tema sexiimpeeriumi aastakäive 2,4 miljardit Eesti 
krooni. Kellest jutt? 
 
                                                        
 

7. Fotol olev, laialt levinud, juhitav jalaväemiin on oma 
nime saanud kõrvalpildil olevalt, keskaegselt Shoti 
mägilaste kahekäemõõgalt. Mis on nende võimsate 
relvade ühine nimi? 
 

 
8. 1806 aasta 14.oktoobril toimus Napoleoni Prantsusmaa ja Preisimaa 
vahel sõjaajalukku läinud kaksiklahing. Jena lahingus alistas Napoleoni 
enda juhitud  96 000 meheline armee ligi kaks korda väiksema Preisi 
väekoondise. Teises samal päeval toimunud lahingus, saatis marssal 
Davout(Davoust)-pildil, korda väikese ime, alistades vaid 26 000 
mehega, preislaste  kolmekordses ülekaalus oleva väekoondise. Kui 
Napoleon sai esialgse teate sellest võidust, söandas ta kahelda marssal 
Davouti silmanägemises, arvates, et marssal nägi alistatud vastase vägesid 
kahekordselt. Kus toimus see teine lahing, mis nime all me seda 
tunneme? 
 

9. Selle väikese  Gilberti saarte atolli pärast peetud lahing 20.-23.novembrini 
1943 aastal, sundis USA armeed muutma oma taktikat Vaikse ookeani saarte 
pärast võitlemisel.Kuna pisisaare vallutamine tõi kaasa uskumatult suure ohvrite 
arvu otsustati edaspidi osadest Jaapani käes olevatest saartest  mööda minna, 
jättes nad peale varustusteede läbilõikamist lihtsalt närbuma. Saart kaitsvast 
Jaapani 4500 mehelisest garnisonist andis liitlasvägedele all vähem kui 20 meest, 
ülejäänud võitlesid viimase padrunini ja see läks ameeriklastele maksma umbes 
1700 hukkunut ja üle 2000 haavatu pluss materiaalsed kaod. Saar iseenesest oli 
strateegiliselt aga tähtsusetu.Ka tänapäeval on saar täis lahingutegevuse jälgi. 
Mis saare pärast selline mõttetu lahing peeti? 

 
10.  Jugoslaavia sõja ajast on teada nn „Sarajevo Anne Frank“. 11 
aastaselt alustas küsitav tüdruk sissekandeid oma päevikusse, mida 
ta kutsus Mimmy ks.Kirja said pandud kõik sõjakoleduste keskel 
igapäevaselt elava lapse tunded, mõtted, hirmud ja rõõmud. 
Erinevalt Anne Frankist õnnestus temal ja ta perel sõjast küll 
elusatena pääseda ja seda just tänu päevikule. Päevikut õnnestus 
lugeda ühel ajakirjanikul, kes organiseeris tüdruku ja tema pere 

evakueerimise Pariisi. Päevikut on tänaseks välja antud enam kui kümnes keeles ja mitmes Euroopa 
riigis kuulub see kooliprogrammis läbi võetava kohustusliku lektüüri hulka. Tütarlaps ise on tänaseks 
lõpetanud Oxfordi ja elab Dublinis. Tema perekonnanimi on Filipovic. Küsiks aga tema eesnime. 
Niisiis kelle päevik?  



11.Fotol on üks Venemaa tuntumaid ja suuremaid vanglaid. Hetkel kannab hoonekompleksis olev 
asutus ametlikku nime St.Peterburgi eeluurimisisolaator nr 1. Arsenali kaldapealsel asuvas kompleksis 
asusid algselt Peterburi veinikeldrid. Juba Anna Ivanovna aegadel aga hakati seal hoidma ka vange. 
Praegune hoonekompleks ehitati valmis 1884 kuni 1892. Tänapäeval asub Neeva vastaskaldal 
memoriaal ebaseaduslikult represseerituile. Mis vangla? 
 
 
12. Kui parempoolsel pildil olevat meest (1920-1994) on Eesti mälumängudel korduvalt küsitud.Siis 
vasakpoolsel pildil olevat üht  tuntumat endise Nõukogude Liidu dissidenti pole nagu eriti küsitud. 
Perekonnanimi on meestel aga pea, et üks ja seesama.Küsitav sai ülemaailmselt tuntuks, kui ta 
avalikustas karistusliku psühhiaatria, mida nõukogude võimud kasutasid teisitimõtlejate vastu. 
Seetõttu veetis küsitav ka ise kokku 12 aastat erinevates kinnipidamisasutustes ning nn. 
"ümberkasvatusel" psühhiaatriakliinikus. Ta avaldas oma kogemuste põhjal raamatu, kus jagas 
soovitusi, kuidas psühhiaatrilistele piinamisvõtetele vastu panna. 1971. a. õnnestus tal NL-ist välja 
toimetada suurel hulgal tõestusmaterjale karistusliku psühhiaatria kasutamise kohta, millele aga 
järgnes tema arreteerimine ja taas vangistus. Vangistatud dissident vahetati 1976. aastal Tsiili 
kommunistliku partei peasekretäri Luis Corvaláni vastu, sestpeale on ta resideerinud Inglismaal.Ta 
nõuab järjekindlalt kohtuprotsessi kommunismi kuritegude üle. 2007. aastal esitasid Venemaa 
liberaalsed opositsioonierakonnad ta kandidaadiks Venemaa presidendivalimistele, kuid mõistagi 
lükkas keskvalimiskomisjon tema kandidatuuri tagasi, tuues põhjuseks topeltkodakondsuse.Kes? 
 

13.  Kes on see Aurora madrus? 
 
 
14. . Kellega istub Stalin koos Kremli müüri ääres 1931 aastal? Viis aastat hiljem küsitava 
surnukeha kremeeritakse ja urn tuhaga pistetakse sama müüri sisse. Küsitava aju aga saadeti 
Moskva Aju uurimise instituuti. 
 
 
15.Samal päeval( 25.august 1936) kui hukati Paides küsitud Lev 
Kamenev, suri pildil olev  kõrge sõjaväelane Moskvas 
südamepuudulikkusesse. 1915 aastal ülendati küsitav Tsaariarmee 
polkovnikuks. 1918 liitus ta Punaarmeega, kus tõusis andeka ohvitseri ja 
Trotski soosikuna kiiresti algul Vene NSFV ja hiljem kuni 1924 aastani 
NSVLi relvajõudude ülemjuhataja ametikohale. Pärast oli Punaarmee 
peainspektor ja staabiülem, Frunze akadeemia õppejõud ja juhtis 
Õhukaitseväge.1935 omistati talle 1. järgu armeekomandöri auaste ja 
samas valmistati juba vaikselt ette tulevasi depressioone aga vikatimees 
jõudis lihtsalt ette. Kes on see Punaarmee uhkeimate vuntsidega 
sõjamees?  



11.Vangla? 

 

 

 

 

 

 

 

12.Dissident?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
14. Vestluskaaslane? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.  Pildil nähtav, on ühe Kesk-Ameerika 
kardetaivama narkoklanni jõulukink kohalikele 
võimudele.Selle narkokartelli asutasid 1999 aastal, 
30 Mehhiko Armee eriüksuslast. Algul pakuti 
Mehhiko suurimale  nn Gulf cartelile eraarmee 
teenust, siis aga hakati iseseisvalt tegutsema. 
Kartelli maine on tänaseks nii hirmuäratav, et isegi 
CSI Miami kartmatu kriminalist Horatio Caine 
räägib neist teatud õudusvärinaga hääles.  
Ma olen tihti mõelnud, et mida teeks 

kartelliliikmed Tsehhimaise WC poti tootja Jika juhtkonnaga, kui nad teaksid, et selle firma üks 
odavamaid WC sarju, on nimetatud just nende nimega ja isegi Eestis situb tuhandeid inimesi iga päev 
nende kartelliliikmeid  sõna osteses mõttes täis. Nimetage see narkoklann! 
 
 
17. Fotol olev endine katoliku piiskop Fernando Lugo on alates 
2008 aastast oma kodumaa president. Kuna katoliku vaimulikud 
on üldjuhul vallalised, täidab riigi esimese leedi kohuseid 
presidendi õde Mercedes. Kuna katoliku vaimulikud on kõik ka 
teada tuntud patukotid, nii on ka Lugo tunnistanud omaks 
vähemalt kahe abieluvälise lapse olemasolu. Kolmas 
naisterahvas aga käib veel praegugi Lugo isaduse tõestamiseks 
kohut. Mis riigi president on see üsna kiimaline katoliku 
piiskop? 
 

 
18. Fotol oleva keelatud delikatessi  tooraine jälgede ajamine, oleks 
tuntud telekokk Gordon Ramsayle, aasta aega tagasi, peaaegu elu 
maksma läinud. Igatahes tuli tal, koos võttegrupiga Costa Ricas, kus 
organiseeritud kuritegevus selle tooraine salakaubandusega laialdaselt 
tegeleb, seista pikalt püssitorude ees ja kuulata, mis nendega tehakse 
kui nad kohe ära ei kao. Millega kaubitsevad Costa Rica  kahtlased 
ärimehed? 
 

 
19. Küsime väejuhti, kes alustas oma nö sõjalist tegevust 1931 aastal Kuubal, osaledes diktaator 
Machado vastases ülestõusus.1932-35 veetis ta Nõukogude Liidus-ehitas Moskvas metrood ja õppis 
Frunze akadeemias.Hispaania kodusõjas oli ta üks vabariiklaste silmapaistvamaid väejuhte, kes osales 
diviisikomandörina nii Madriidi kaitsmisel, Guadalajara ja Ebro lahingutes ja 
mujal.Peale kodusõja lõppu põgenes ta tagasi NSVLi ja võitles Punaarmees 
kindrali auastmes, näiteks Leningradi blokaadi läbimurdmisel.II maailmasõja 
lõpu veetis ta aga hoopis Jugoslaavias, kus aitas Tito partisane. 1950 te lõpul 
töötas ta aga Kuubas Castro juures sõjalise nõuandjana. Ta on üks vähestest 
sõjaväelastest , kellele on omistatud kindrali auaste kolme erineva 
riigi(Hispaania, NSVL ja Jugoslaavia) armees.1973 aastal asustas ta Hispaania 
kommunistliku tööpartei. 1977 naases Hispaaniasse, kus veetis vanaduspõlve 
mälestusi kirjutades. Tema perekonnanimi tuletab teadusefännidele kindlasti 
kohe meelde inglise kirurgi, kelle suurimaks teeneks peetakse antiseptikute 
kasutuselevõtmist meditsiinis. Küsitava kloon möllab ringi ka Leo Kunnase 

„Gort Ashryni“ triloogias. Kes?  
 

20.Kuidas nimetatakse voodoo ja hoodoo usundites  õnnetoovat 
amuletti, milline tavaliselt seisneb flanellist kotikesse peidetud võluses, 
mida kantakse kaelas? Näiteks Austin Powersile andis tema ..... meeletu 
seksuaalse veetluse ja potentsi. 



21.Nimetage need blondid kaunitarid! 

 
22.Kui A-Team eelistas ringi liikumiseks 
kasutada GMC Van G-seriesi mudelit, siis Fred 
Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley, Norville 
Rogers ja veel keegi- eelistavad ringi liikuda 
sellise hipiliikuriga(fotol) Kes on nimetamata?  
 
 
23. Nii need eriti õhukesed röstleivad(toasts) kui 
ka tugevamaitseline ja mahlane sügisõunasort on 
saanud nime ühelt maailmakuulsalt Austraalia 
sopranilt. Kellelt? 
 
 

 
 

 
 
24.Tuntud rõivabränd FCUKon oma nime saanud akronüümilt. UK on loomulikult United 
Kingdom. Mida aga tähendavad F ja C? Vastuseks võib kirjutadaka üheOscaritega pärjatud 
filmi nime. 
 
 
25. Küsitav on magus ja kange liköör, mida valmistatakse juba ligi 130 aastat sadamalinnas 
Civitavecchia’s, Itaalias. Selle põhikomponendiks on tähtaniisi essentsõlid, mida saadakse 
aniisiseemnete auruga destilleerimise teel. Aniisiõlidele lisatakse veel kontsentreeritud 
suhkrusiirupit, alkoholi ja teisi naturaalseid aroomiaineid, mida tootja hoiab rangelt 
saladuses. Jooki võib tarbida kolmel eri viisil - külma vee või jääga, toatemperatuuril koos 
kolme röstitud kohvioaga või Flambe ehk põlevana brändiklaasist koos kohviubadega ja 
aroomide nautimisega kõrre abil.(vaadake ka videot) Mis jook? 



26. Fotol olev isik oli 1980-87 oma riigi esimene president. Metodisti vaimulikuna 
eelistas ta täitevvõimu jätmist oma peaministrile ja keskendus presidentuuri vältel 
pigem oma sodoomiaharrastusele. Tema käe(ja muugi) alt käis väidetavalt läbi suur 
hulk noori ja ilusaid mehi, kes sageli said vastutasuks mõne hästi kinnimakstud 
riikliku ameti.Kaunist keha hindava mehena, eelistas küsitav peamiselt ihukaitsjaid ja 
sportlasi.1998 algas kohtuprotsess tema üle, mille käigus ta jõudis muuseas ka 
deklareerida, et homoseksualism on jälestusväärne ja võõras ning lubamatu 
pahe.Siiski leidis kohus, et ta on kõigis talle esitatud süüdistustes süüdi ning peale 
vahepealset maapagu, oli ta siiski sunnitud veetma 6 kuud kohalikus avavanglas, kuni 
talle armu anti ja ta vabastati. (kokku sai ta 10 aastat sunnitööd)Paar aastat hiljem suri 
ta vähki. Kes on see igati seksika ja meeldejääva nimega ekspervert-president? 

 
 
27. Umbes selliseid värvikaid postkaarte saadavad teineteisele miljonid neegrid 
USAs, tähistamaks igal aastal 26.detsembrist kuni 1. jaanuarini spetsiaalseid 
afroameerika pühasid. Küsitavaid pühasid hakati tähistama esmakordselt 
1966/67 aastavahetusel ja praeguseks on need muutunud suurimaks 
neegripralleks USAs. Mis nime need pühad kannavad? Vastust on lihtne 
tuletada tundes Angoola jõgesid ja rahaühikut. 
 
 

28. Nimetage Kongo DV ja Rwanda piiril asuv 2700km2 suurune järv. Esimene 
eurooplane, kes järveni jõudis, oli krahv Adolf von Götzen 1894. Küsitav järv on üks 
kolmest teadaolevast  plahvatavast järvest maailmas.(teised kaks on oluliselt väiksemad 
ja asuvad Kamerunis) Järve geoloogiline ajalugu näitab, et elu järves on mitu korda 
kadunud. Järves on lahustunud tohutu kogus metaani ja süsihappegaasi. Plahvatuse 
korral vabaneks kogu neis peituv gaasiline energia väga lühikese aja jooksul ja järves 
tekiks ka tsunami.(1986 plahvatas Nyosi järv ja hukkus(peamiselt lämbus) 1700 
inimest).Järveveest on hakatud tänapäeval ka metaani tootma, vähendades nii järve 
plahvatusohtlikkust. Kogu selle asja põhjused pole täpselt teada, kuid asja taga nähakse 
vukaanilist tegevust. Küsitava järve kaldal asub Aafrika esimene –Virunga rahvuspark, 
milline on kuulus eelkõige oma mägigorillade poolest. Järves asuv 340km2 suurune 
Idjwi saar on aga maailma suuruselt 10. järvesaar. Mis järv? 
 

29. Fotodel nähtavat kaunist lille on kokku 112 liiki, neist 89 kasvab 
Lõuna Aafrikas. Ka LAVi rahvuslill on just küsitav täpsemalt kuning......, 
tõsi 1976 aastani oli ametlikuks rahvuslilleks hoopis mee......., milline aga 
vahetati välja suurema ja efektsema vastu. Mee.... kasutati ka 
suhkrutootmiseks, sest karikakujulised u 10 cm läbimõõduga õied 
eritavad nii ohtralt nektarit, et selle saab välja kallata ning siirupiks või 
suhkruks keeta.Loodusehuvilised  lendavad kogu maailmast neid kauneid 
lilli LAVi imetlema  ja toimib ka eksklusiivsete õite  postimüük.Mis lill?  
 

 
30.Fotol on endine Benghazi linnapea-Gaddaffi ustav jünger. Oma 
iidoli imetluse ja soosingu pälvis ta kui 1984 aastal poodi Benghazis 
teisitimõtlejat Al Shuwehdyt. Hukatav  ei surnud kohe ja küsitav 
daam väljus rahvahulgast, riputas ennast poodava jalgade külge ja 
sikutas toda niikaua kuni surm oli saabunud. Gaddafile avaldas 
selline käitumine muljet ja küsitava poliitiline karjäär võis alata.Tema 
tegutsemine järgis motot-„Milleks rääkida kui võib puua!“ Viimaste 
andmete kohaselt olevat NTC vägedel küsitav õnnestunud 
septembrikuus Tripolis arreteerida. Kes on see  -„....... Karistaja“ 

hüüdnime kandev, endine Liibüa üks rikkamaid naisi? 



31. Eiffeli torni esimesel korrusel asuvast „Suurimate Prantsusmaa teadlaste nimekirjast“ võib 
leida ka pildil oleva matemaatiku (1792-1843)nime.Oma eluajal tegeles ta peamiselt teoreetilise 
mehhaanikaga. Nii kannab tema nime näiteks teoreem, mille kohaselt punkti liitliikumisel 
absoluutne kiirendus võrdub kaasaliikumise kiirenduse, relatiivse kiirenduse ja ........ kiirenduse 
geomeetrilise summaga.Teoreemist palju tuntum on aga temanimeline efekt, mis põhimõtteliselt 
seletab ära, miks vesi lahkub põhjapoolkeral WC potist keereldes suunaga paremale ja 
lõunapoolkeral suunaga vasakule.1836 aastal valiti küsitav aga Prantsuse akadeemiasse hoopis 
töö eest, mis käsitles piljardimängus esinevaid matemaatilisi jõude(efekte). Nimetage see 
prantsuse teadlane?  
 

32. Fotol olev Prantsuse kirjanik(1931-2003), avaldas oma esimese 
romaani-Les mal Partis(Äpardunud) juba 17 aastasena.Romaan 
põhjustas oma sisu tõttu keskmise skandaali ja sai üldiselt sooja 
vastuvõtu osaliseks. 25 aastat hiljem väntas küsitav oma esikteose 
põhjal ise ka filmi.. Filmideks said kiiresti ka tema romaanid 
„Mõrvakupee“, „Lõks Tuhkatriinule“, „Daam ja Auto, Päikeseprillid 
ja Püss“. Eesti keeles on küsitavalt ilmunud ka „Naiste kirg“ ja „Pikk 
Kihlus“. 1992 valmis Peeter Urblal  film „Daam Autos“, kuid kuna 
autoritasu ei soovitud maksta ja niisama näidata ei lubatud –on see 
film siiani riiulil. Kirjanikul on suurepärane anne kirjutada 

„kriminulle ilma politseita“, kus põnevust kannab edasi mitte vapper kangelane vaid pigem mingi eriline tundlik 
ärevus.Küsitav on tuntud ka kui Salingeri tõlkija prantsuse keelde. 1960 te aastate algusest kasutas ta 
kirjanikunimena anagrammi oma pärisnimest Jean-Babtiste Rossi. Nimetage see kirjanik! 
 

33.Brigitte Bardot näeb tänasel päeval välja nii kole, 
et teda ei tahaks näidata.Küll aga näitan teile 
heameelega pilte kaunist prantsuse naisest, kes 
mängis Bardoti filmis „Gainsbourg“. Nimetage see 
Prantsuse supermodell ja näitlejanna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. 1453 aastal toimus 100 aastase sõja viimane lahing. See 
lahing on läinud ka sõjakunsti ajalukku kui esimene lahing 
Euroopa ajaloos, mille lõpptulemuse otsustas suurtükivägi.John 
Talboti juhitud inglise armee tegi saatusliku otsuse rünnata üht 
linna piiravate prantsuse vägede laagrit.Laagri kaitseks oli aga 
paigaldatud u 300 suurtükki, mis tekitasid ründajatele suurt kahju. Alustatud töö viis lõpule Prantsuse ratsavägi 
ning inglased kaotasid lisaks John Talbotile endale ka umbes 4000 meest ning lisaks Bordeauxi piirkonnale ka 
kogu 100 aastase sõja. Lahing sai nime linna järgi Gascoignes, mida prantslased piirasid. Nimetage see 
lahing!(fotol on linna lähistel kõrguv võimas akvedukt) 
 

 
35. Kunstnik(1841-
1895)? 
 
  
 
 
 
 
 



36. Näete kahe firma logo. Firmadel on ühist niipalju, et 
mõlemad toodavad peamiselt samu asju ja mõlema firma nimi 
algab sama tähega. Vasakpoolset logo kasuta firma asustati 
aastal 1526 ja selle peakorter asub Itaalias Brescias. 
Parempoolse logoga firma aga asutati 400 aastat hiljem ning 
peakorteri leiab Utahist Mountain Greenist. Nimetage firmad!  

 
 
37. Vasakpoolsel pildil olev mees on muuhulgas pidanud ühe erakonna peasekretäri ametit ning 
kirjutanud selle erakonna juhist ka raamatu. 2001 aastal oli ta tegev Arnold Rüütli valimiskampaania 
juures. Raamatuid on ta rohkemgi kirjutanud ja Pärnu teatris on mängitud ka üht tema lavatükki. 
Parempoolsel pildil oleva neegriga, keda võis näha näiteks 2011 aasta Meistrite liiga finaalis, seob 
neid ühine muusikuamet ja praktiliselt sama esinejanimi. Passi järgi on üks küsitav Sillaste ja teine 
Danquah. Mis on siis see esinejanimi, 
millise all neid paremini tuntakse? 
                       

 
 
38. Kaks pilti, vastuseks piisab aga ühest nimest.Hobust 
vasakul peetakse tarpanite otsesteks järeltulijaiks, 
parempoolse mehe nimi on aga kirjas igas Eesti 
ajalooõpikus. Mis on see ühine nimi?   

 
 
 
 
39. Parempoolsel pildil on üks kuulus Soome arhitekt(1870-
1956), kelle tuntuimaks tööks on kindlasti Kallio kirik 
Helsingis. Vasakpoolsel pildil on aga hetkel Lierse klubi eest 
palliv jalgpallur, kes on Eesti koondise väravavõrku 
sahistanud tervelt kolmel korral.Koondisemängudes on mees 
üldse olnud resultatiivne, 55 mängus 24 väravat. Meeste 
perekonnanimi on ühine. Milline? 
 

40. Üks möödunud aasta Eesti üllatushitte oli „Kas 
tead?", Helen Adamsoni kaver  itaalia lauliku 
Jovanotti(parempoolsel pildil) loost „ A Te“. Küsin 
aga Jovanotti kodanikunime. Nimelt langeb tema 
perekonnanimi kokku tuntud Itaalia helilooja ja 
muusikapedagoogiga(1760-1842), kellest sai üks 
Pariisi konservatooriumi asutajaid ja kauaaegseid 
juhte. On teada, et see helilooja oli ka heal tasemel 
harrastuskunstnik ning üks tema suurimaid sõpru oli 
Ingres, kes omakorda armastas viiulit mängida. Niisiis 
õpetas küsitav Ingresile viiulimängu ja Ingres 

küsitavale maalimist. Nimetage Pere Lachaise kalmistul Chopini kõrval puhkav, Prantsuse 
Auleegioni liige, kelle perekonnanimi langeb kokku Jovanotti omaga ! 



41. Fotol on Ameerika südametemurdja, telenäitleja ja laulja, kelle 
spetsialiteediks tunduvad olevat arstirollid. Suurim tuntus saabus talle Frisco 
Jonesi rolliga „General Hospidal“is(1983-1995), seejärel oli ta 3 aastat 
Warren Lockridge „Santa Barbaras“, 5 aastat dr. Peter Burns „Melrose 
Place“ s ja alates 2003 aastast on ta „Vaprate ja ilusate“ Dominick Marone. 
Seega on ta osalenud pea kõigis viimase 25 aasta suurimates Ameerika 
teleseepides. Isegi veel veidi enne kui ta teles kuulsaks sai, suutis ta teha 
korralikku lauljakarjääri( kokku välja andnud 5 albumit). Tipphetk selles 
vallas saabus kindlasti 1985 aastal kui tema ballaad „All i Need“ oli 
Billboardi edetabeli nr 2. Esikoht oli tol ajahetkel pea võimatu kuna seal 
troonis Madonna looga „Like a Virgin“ Nimetage see väga musikaalse 
nimega laulja ja näitleja! 

 
 
42.  Fotol olev mees sai 2011 aastal kaks tähtsat auhinda Hispaania kõrgeima 
kirjandusauhinna Astuuria Printsi auhinna ja Glenn Gouldi auhinna. Kes? 
 
 
43. Nimetage kuuldav soulikuninganna, kes võitleb 
leukeemia ja dementsusega ning pole 2010 aasta algusest 
enam kontserte andnud.Viimati ületas ta suurelt 
uudiskünnise 2009 aasta lõpus kui ta polnud rahul 
Beyonce esinemisega President Obama 

ametissepühitsemise tseremoonial. Beyonce esitas seal küsitava poolt juba 1961 
aastal hitiks lauldud pala „At Last“ 

 
 
 
44. Nii kujutatakse tänapäeval üht tuntuimat 
Tiibeti joogat ja poeeti, Tiibeti budismi Kagyu koolkonna suurkuju(u 
1052-1135). Räägitakse, et kui tiibetlastelt küsiti, kes on nende 
suurim sangar ja mitu lahingut ta on võitnud, vastasid nad: "Meie 
sangar on .............. kuid ta ei ole võitlusväljade, vaid oma meele 
võitja, iseenda võitja."  
Ta on inspireerinud ka Sven Grünbergi ning Grünbergi 1993 
aastalilmunud LP kannab just tema nime.Kindlasti on kõik 
orientalistikahuvilised näinud ka 1989 aastal ETV s valminud dok 
filmi“ ....... laulud“ Kes? 
 

 
45. See läbi ajaloo ilmselt tuntuim Rumeenia rockbänd loodi 
Timisoaras 1962 aastal Nicu Covaci ja Kamosca Bela 
poolt.Kommunistlikus Rumeenias laveeris ansambel aastaid 
ärakeelamise ja lubamise vahel mängides peamiselt kohalikust 
rahvamuusikast mõjutatud etno-rocki( võimukandjate kõrvadele) 
laiadele massidele aga tutvustati ikkagi läänelikku pop ja 
rockmuusikat. 1970 aastail keelati bänd aga lõplikult ära.Bändi 
liidril  Covacil lubati armulikult läände emigreeruda.1977 aastal 
naases Covac korraks Rumeeniasse maavärinaohvrite aitamise sildi 
all ning viis läbi hullumeelse plaani - Ülejäänud bändiliikmete 
põgenemise läände. Rumeeniast lahkuti veoautokastis kõlaritesse 
pakitult. Selline temp tagas ansamblile muidugi legendaarse 
kuulsuse nii siin kui sealpool raudset eesriiet.1990 aastal tulid bändi liikmed kodumaale tagasi ja 
ansambel tegutseb siiani. Nimetage see legendaarne Rumeenia punt! 
 



46. Inglismaal oli see vürtsitaim  keskajal populaarne salatitaim, 
mis andis salatile meeldiva kurgimaitse. Uude maailma suundunud 
kolonistid võtsid taime ka sinna kaasa. Sajandite jooksul mingitel 
põhjustel taim aga peaaegu unustati.Küsitav on on umbes 40 cm 
kõrguseks kasvav külmakindel püsik. Tal on pikk sammasjuur ja 
helerohelised sulgjad liitlehed. Punakasrohelised õied avanevad 
juba mais-juunis ning taim õitseb peaaegu kogu suve.Taime 
tuntakse tuntakse ka pimpinelli nime all, tema ingliskeelne nimi on 
garden burnet. Eestikeelset nime kuuldes, tekib vähemalt küsijal 
kohe assotsatsioon Paikuse ühe esindusspordialaga. Mis taim? 

 
47. Küsin kaubamärki. Praegu kuulub see kaubamärk Krafts 
Foodsile. Selle brandi all turustatakse Itaalias ja mujal 
maailmas(kaUSAs) kõrgekvaliteedilisi lihakonserve 
tarretises. Huvitav on see, et toote tutvustusele(internetis, 
pakendil) on tavaliselt lisatud märkus, et toode pole 
valmistatud brandiga samanimeliste loomade(pildil) lihast. 
Tihtipeale on need loomad kujutatud ka konservipurkide 
etiketil. Kui tegutseti veel eraldiseisva kompaniina oldi ka 
ühe tuntud korvpalliklubi nimisponsoriteks(1970 aastate 
keskpaigani) See korvpalliklubi tuli ka Euroopa Meistrite 
liiga võitjaks. Nimetage see brand! 

 
 
48.Kui näete mõne maja küljes sellist reklaami, siis võite olla üsna kindlad, et 
selles majas asub kohvik või mõni muu söögikoht , kus pakutakse, millise firma 
kohvi?  

 
 
49. Nende maalide autor(1579-1657) oli 
spetsialiseerunud loomade, puuviljade ja muu taolise 
toidukraami maalimisele. Tihti tellisid näiteks Rubens jt 
kaasaegsed temalt oma töödele mõne olulise detaili 
teostamise. Väidetavalt olevat Louvres just selle kunstniku 
üht tööd vaadates, saanud Fr.Tuglas inspiratsiooni oma „Popi 
ja Huhuu“ kirjutamiseks. Kunstnik? 
 
 
 
 
50. Küsitava paremal õlavarrel on pildil 
kujutatud tätoveering( tegi ta selle koos 8 
kaaslasega ühe sündmuse 
tähistamiseks).Vasakule õlavarrele on aga 
jäädvustatud Sheffield Unitedi fännitattoo 
„100% Blade“.Tema enda elust ei tahagi enam 
eriti fakte esile tuua aga ühe tema tegelase elukäigust sobiks 
ära mainida 3 lahingut- Assaye, Talavera ja Waterloo.Kellest 
jutt? 
 
 
 

 
 
 



51.Kuidas nimetatakse seda paljude 
tsirkuseartistide lemmikinstrumenti, 
keppidevahelise nööri abil osavalt 
hüpitatavat karikakujulist vidinat? 
 
 
 

 
 

52.Näete aerofotot ühest Kunda lähistel Andjas 
asuvast tehasest. Tehas on seal töödanud aastast 2001, 
kogu oma tooraine saadakse samuti Lääne Virumaalt, 
toodang aga eksporditakse suures osas 
Skandinaaviasse. Mis tehas? 
 
 
 
53. Fotol olev kahekordne 
olümpiavõitja ja maailmarekordi- 
omanik teivashüppes, Jelena 
Ishinbajeva on küll pärit Volgogradist, 
kuid rahvuselt on ta aga hoopis ühe, 
tänapäeval peamiselt Dagestanis, elava 

rahvuse esindaja. Kokku on seda rahvakildu maailmas u 150 000 ja umbes kolmandik 
neist elab endanimelises rajoonis Dagestanis. Palju on neid aga ka Drebendi ja Hiva 
rajoonis ning Mahhatskalas. Enamus selle rahvuse esindajaist on sunniidi moslemid. 
Guinessi rekordite raamatusse on kantud nende keel kui üks maailma keerulisemaid. 
Selle rahvuse esindaja on ka Rian Hanmagomedov, üks Venemaa tugevamaid 
mõttesportlasi - sudoku ja ristsõnade spetsialist, mitmekordne Venemaa meister sel 
alal.Mis rahvas? 
 
 
54. Fotol on panoraamvaade maailma kaubakäibelt suurimale sisesadamale (inland port). Näete ka 
samas linnas asuvat olümpiastaadioni. Mis linnas asub maailma suurim sisevetel asuv sadam? 

 
 

55. Sellise küüraka ebardina kujutati meest, kes juhatas 
Termopüülide lahingus pärslased spartalaste selja taha, Zack 
Snyderi/Frank Milleri filmis „300“.  
 
Kes oli see Juudas, see Benedict Arnold, see Quisling? 
 
 



56. Fotol olev mees sündis Praha juudi getos rätsepmeistri perekonda, kas 
kolmeteistkümnenda või seitsmenda  lapsena ja talle pandi nimeks Wolf. Mis aastal 
see pole täpselt selge, üldiselt on kasutusel kaks varianti 1836 ja 1837. Igatahes on 
New Yorgis ühel kalmistul tagasihoidlik mälestusmärk tekstiga - Hier ruht in frieden 
........................ geb.14.mai 1837 gest. 12.aug.1900. 
Küsitava eluloos on veel segaseid asjaolusid, näiteks sündis tema tütar Julia teisest 
abielust New Yorgis juulis 1897, kuid küsitav ise oli terve eelmise aasta Euroopas 
viibinud.   Kes on pildil olev mees, keda tema põhjaliku biograafia autor Kurt 
Landsberger on nimetanud Bohemian Caesariks? 
 
57. .Fotol on sild, mida on maalinud nii John Constable kui Claude Monet. 1840ail omandas sild 
kurikuulsuse, seoses sellel sooritatavate ohtrate enesetappudega. Bulgaaria dissident Georgi Markov 
leidis sellel sillal oma otsa aga vihmavarjutorke läbi. Silda tuntakse teinekord ka „The Ladies Bridge“ 
nime all, sest ta sai II maailmasõja pommirünnakuis tõsiseid vigastusi ning taastati peamiselt naiste 
tööjõuga.Robert Sherwood kirjutas silla nimelise näidendi ja selle põhjal tehti koguni kolm filmi. 
Filmidest tuntuim on kindlasti 1940 aasta oma, kus peaosalisi kehastasid Vivien Leigh ja Robert 
Taylor. See film pälvis ka Oscari parima muusika eest-Filmi tunnuslooks oli iidne rahvaviis „Auld 
lang syne“, mis on meil tuntud „Küünlavalguse valsi „ nime all. Mis sild? 

 
58. Fotol olev näitlejanna(1910-1990) oli oma elu jooksul abielus 4 korda. Kui 
mitte arvestada tema esimest lühiajalist abielu kellegi Edgar Jamesiga, siis kõik 
tema ülejäänud abikaasad olid staarid.1936-1942 oli ta Charlie Chaplini kolmas 
abikaasa. 1944-49 oli ta abielus tuntud ameerika näitleja Burgess Meredithiga ja 
1958-70 kirjanik Erich Maria Remarquega. Ta polnud aga mingi tavaline 
„kullakaevajast“ sariabielluja vaid ka silmapaistev näitleja, 1940 dail oli ta 
Paramounti juhtivaks naisstaariks.Filmisõbrad mäletavad teda kindlasti ka 
Chaplini filmidest „Moodsad ajad“ ja „Suur diktaator“. 1943 oli ta ka Oscari 
nominendiks. Palju ei puudunud, et ta oleks endale saanud Scarlett O Hara rolli 
filmis „Tuulest viidud“, kuid Chaplini abikaasana arvati siiski rolli jaoks 
sobimatuks.Nimetage see hilisem tuntud kunstikoguja ja Andy Warholi 
sõber. 

 
 
59. Fotol on Venemaa 2011 parimaks sportlaseks valitu. Kes? 
 
60. Näete ühe suure autotootja vana ja uut logo. Autofirmal on 
tootmisüksused muuseas ka Valgevenes, Senegalis, Venezuelas ja 
Azerbaidzaanis.Firma tuntuim automudel on Samand. Mis riigi 
autotoojaga on tegu? 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

61.  

         
 
 

                                                65.               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
61. Kui me võtame selle üldjuhul kentsakalt häälitseva neegri perekonnanime ja liidame sellele kollase 
käega mehe loomingust tuntud tegelase eesnime, siis me saame kokku selle kauni maali autori nime. 
Kes on kunstnik?(vaata pilte lisalehelt) 
 

 
62. Fotol on pea, et brittide rahvuskangelanna        I 
Maailmasõja päevilt.Maailmasõja ajal Brüsselis meditsiiniõena 
töötades aitas ta sakslaste poolt okupeeritud linnast üle 
kahesajal briti jt liitlaste sõduril, põgeneda neutraalsesse 
Hollandisse. Sakslased arreteerisid ta 1915 aasta augustis ja  
sõjakohus mõistis ta surma mahalaskmise läbi. 
Seda asjaolu kasutasid inglased propaganda huvides 
oskuslikult ära ja nö sõjaliste teenete eest korraldati aastal 
1919 küsitavale riiklikud matused. 
Muuseas Edith Piaf olevat oma eesnime saanud just küsitava 
daami auks. Kes? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
63. Küsime Gustaf Adolfi gümnaasiumi hõbemedalistist vilistlast, kes on lõpetanud Tartu Ülikooli 
Viljandi kultuuriakadeemia cum laude. Tema esimene teatmeteostes äramainimist väärinud roll oli 
Nuustik, keda ta kehastas Ugala laval lastetükis „End sa pese“aastal 2007. Laiema teleauditooriumi 
jaoks on ta aga kindlasti tuntud kui  „Kodu keset linna Angeelika või Kättemaksukontori  Arge Rukki! 
Samuti on ta mänginud Pipi Pikksukas Annikat ja Tsehhovi  „Kolmes ões“ Irinat. Selle aasta sügisel 
lavastas ta koos fotograaf Kalle Veesaare ja Endla trupiga 29 maailma kunsti tippteost kõmuliseks 
näituseks „Armastusega End(l)ale“(parempoolsel pildil kehastab ta Dora Maari). Kes? 
 

 
64.Näete Madonnat koos oma kunagise ihumoekunstnikuga, 
kes disainis talle kostüümid tema 1990 aasta skandaalsele 
Blond Ambition Tourile. Kelle loomingu üks 
meeldejäävamaid detaile on Madonna koonusrinnahoidja 
jm taoline? 
 
 
 
 
65. Ja minu tütre nõudmisel järgnev muusikapala-kes on 
esitajad(2)? Vihjed leiate lisalehelt. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
66.  Kuulete Terry Jacksi hitti aastast 1974 “We have seasons in the sun“ Seda 
lugu on kaverdatud lugematul hulgal-tuntuimad ehk Westlife ja Nirvana 
versioonid loost. Paljudele kindlasti üllatuseks pole küsitav laul aga üleüldse 
loodud Ameerikas vaid loo originaal valmis juba aastal 1961 ja selle autoriks 
on pildil olev mees. Kes? 
 
 
67. Nimetage see“ Bill Cosby Show“ st tuule tiibadesse 
saanud näitleja, kes oli üle 7 aasta abielus Lenny 

Kravitziga. Peale selle suhte lõppu 1990te keskel, läks küsitav ilmselt peast 
kergelt segi  ja muutis oma nime Lilakoi Moon iks.Kusjuures oma näitlejatöös 
kasutab ta edasi  küsitavat nime. Praegu on ta kooselus Stargate ja Baywatchi 
tähe(Barbarian Conani) Jason Momoaga, kellega tal on ka kaks last. Küsija 
esmatutvus küsitava näitlejaga on pärit Alan Parkeri filmist „Ingli süda“(Angel 
Heart), kus küsitaval oli üsna raju seksistseen Mickey Rourkega. Tuntumatest  
tema osalusel filmidest võib veel ära mainida „Enemy of the State“ ja „High 
Fidelity“, „Bank Robber“ Kes? 

 
 
68.Selle Jaapani kindrali hüüdnimeks oli „Malaya tiiger“. Just 
tema juhtis Jaapani vägesid kui 1942 aasta veebruaris sundis tema 30 000 line 
väekoondis alistuma u 130 000 mehelise Brittide armee Singapuris. Järgnenud 
veresaunade eest mõisteti mees 1946 aastal rahvusvahelise tribunali poolt surma 
ja poodi üles. Sõja Filipiinidel lõpetanud kindrali poolt kokkuröövitud aaret 
otsivad aga aardekütid Filipiinide koobastest siiani. Aeg ajalt tuleb midagi ka 
välja aga legend püsib. 
Nimetage see kindral? 
 
 
69.Fotol on capricornis crispus ehk Jaapani ........ Sama 

nimega loomad elavad ka Birmas, Hiinal ja Sumatral aga nemad on lihtsalt 
.........(capricornis sumatraensis). Jaapani loom on erakliku eluviisiga ja agressiivse 
käitumisega kitse sugulane, kes elab Jaapani ja Taiwani mäenõlvu katvais 
põõsastikes.Oma territooriumi märgib. ta laubal paiknevate näärmete eritisega. 
Oma territooriumil võõraid ei sallita, eriti kehtib see liigikaaslaste kohta.Tihti 
toimuvad veriselt lõppevad võitlused, mida saadab raevukas vinguv puhkimine. 
Tänapäeval on vahepeal väljasuremisohus oleva looma populatsiooni suudetud 
suurendada 20 000 isendini.Nimetage see väliselt kohmakas tunduv mägikits! 
 

70.2002 aasta veebruaris diplomaat Joseph Wilson külastas CIA palvel 
Niigerit. Wilsoni ülesanne oli selgitada välja, kas väited nagu oleks Iraak 
püüdnud Niigerilt uraani osta vastavad tõele.Väited osutusid väärateks ja 
mees tegi vastava ettekande.Tema ettekanne vaikiti aga maha ja sõda 
Iraagiga algas. Seejärel tegi Wilson asja avalikuks ja CIA vastukäik oli 
infoleke ajakirjandusse selle kohta, et Wilsoni abikaasa on kattevarju all 
tegutsev CIA agent.Sellega seati ohtu nii Wilsoni kui tema pere perekonna 
elu. Nii sai alguse praeguseks Wilsoni abikaasa nime saanud afäär, mida 
tuntakse ka CIA lekke skandaali nime all. Tänaseks päevaks on sellest 
afäärist juba jõutud ka vändata mängufilm „Fair game“ kus peaosalist 

kehastab Naomi Watts. Mis on selle endise CIA agendi nimi?  



 
 
 
 
 
 
 
 
Vastused          Paikuse pildikas 2012.                      Kõik küsimused Jaan Allik 
 
1.Columbus/Ohio pealinn 26.Canaan Banana 51.diabolo 
2.Grigori Selihhov 27.kwanzaa 52.Aeroc 
3.Derringer 28.Kivu järv 53.tabassaraanid 
4.The Ghost 29.prootea 54.Montreal 
5.Macy s 30.Huda ben Amir 55.Ephialthes 
6.Beate Uhse 31.Gaspard Coriolis 56.Wilhelm Steinitz 
7.Claymore 32.Sebastien Japrisot 57.Waterloo bridge 
8.Auerstedti lahing 33.Laetitia Casta 58.Paulette Goddard 
9.Tarawa atoll 34.Castilloni lahing 59.Anna Tsitserova 
10.Zlata 35.Bethe Morisot 60.Iraan 
11.Krestõ vangla 36.Beretta, Browning 61.Homer Winslow 
12.Vladimir Bukovski 37.Stryder ja Strider 62.Edith Cavell 
13.Andrei Arshavin 38.Konik(Konstantin) 63.Kaili Viidas 
14.Maksim Gorki 39.Sonck -Lars ja Wesley 64.Jean Paul Gaultier 
15.Sergei Kamenev 40.Cherubini Luigi & 

Lorenzo 
65. Pitbull & Marc Anthony 

16.Los Zetas-Zetad 41.Jack Wagner 66.Jaques Brel 
17.Paraguai 42.LeonardCohen 67.Lisa Bonet 
18.haiuimed 43.Etta James 68.Tomoyuki Yamashita 
19.Enrique Lister 44.Milarepa 69.Jaapani serau 
20.mojo 45.(Transylvania) Phoenix 70. Valerie Plame 
21.Maris Mägi, Grit Shadeiko 46.mustnupp 71. sõudmine 
22.Scooby Doo 47.Simmenthal 72.Enn Tõugu 
23.Melba 48.Meinl 73.Greg Bemis 
24.French Connection 49.Frans Snyders 74.Merike Estna 
25.Sambucca 50.Sean Bean 75.Ööriku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



71. Arvestades spordikilvarite kontsentratsiooni saalis-küsimus nende 
„lemmiklektüürist“. Allik u  nimelisi sportlasi ja sporditegelasi on selles trükiväljaandes 3 
tükki.Loomulikult on esindatud silmapaistev sporditegelane Jaak Allik, kes oli 1999 
aastal Eesti Spordi nõukogu esimees. Aga on ka kaks sportlast Heiki-Valev ja Vello-Jüri 
Allikud. Nende omavahelist sugulussidet ei õnnestunud mul tuvastada, küll aga on 
mõlemad sama spordiala tegijad. Heiki-Valev on 21 kordne Eesti meister ja saanud 
NSVL mv 1988 pronksmedali. Vello-Jüri on tulnud 4 korda Eesti meistriks ja tegutsenud 
ka näiteks Moskva OMil kohtunikuna. Mis spordiala meestega on tegu? 
 

 
72.Fotol  olev akadeemik esitati aastal 1996 TTÜ professorite poolt 
presidendikandidaadiks, peale seda kui presidendivalimiste esimene voor oli Riigikogus 
ummikusse jooksnud. Presidendikandidaadina oli tal ka 11 Riigikogu saadiku 
toetus(peamiselt Koonderakondlased). Hiljem otsustas Koonderakond toetada siiski 
Lennart Meri kandidatuuri ja küsitav ei saanudki presidendiks.Nimetage see tollane 
Stokholmi Ülikooli õppejõud. 
 

 
73. Kindlasti mäletate veel seda Santa Fe st pärit USA miljonäri ja poliitikut, 
kes 2000 aastal korraldas sukeldumisi Estonia vrakile. Või vähemalt üritas 
sinna sukelduda. Pange ta nimi siis ilusti kirja! 
 
 
74.Küsin alates 2009 aastast Londonis tegutsevat Eesti naiskunstnikku, kes on 
aastal 2005 pälvinud ka Eduard Wiiralti kunstiauhinna. Näete ka tema töid. 
Kunstnik? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

75.Selles majakeses Saaremaal asub 2009 aastal sissepühitsetud  
EAÕK Püha Kolmainu nunnaklooster.Kloostris elab hetkel 
alaliselt kolm nunna, kes tegelevad peamiselt mahepõllundusega. 
Klooster asub 1873 valminud kivikiriku vahetus läheduses.  Mis 
küla on andnud kirikule ja kloostrile nime? 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 


