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1) Kohe-kohe lõppevas novembris on käimas movember ehk üks kampaania, mille käigus peaks 
meeste välimusele lisanduma miskit, mis aitaks meestele teadvustada tervise eest hoolitsemise 
vajadust. Kas kampaaniaga ühinenuid ka siit saalist leiab, pole teada, küll aga on kampaaniaga 
ühinenud näiteks ETV Ringvaate või R2 “Silmad lahti” meeskonnad. Küsime, mis on selle 
kampaania sisu, kuidas mehed selles kampaanias end muutma peavad? 
 

 
2) Pildil on üks vahva siga, teadjaile juba kaugelt äratuntav tõug. Muidu on ta must, aga esijalgade 

kohalt ulatub üle kere hele vööt. See, üks Ameerika vanemaid seatõuge, põlvneb vanadest inglise 
sigadest. Algselt kasvatati neid küll Šotimaal, kust levisid Inglismaa lõunaosasse ning saavutasid 
eriti laia leviku …... krahvkonnas. Selle krahvkonna järgi sai seatõug oma nime ning sama nime 
kannab ka üks igati ontlik lambatõug. Lisaks on sama krahvkonna järgi nime saanud üks USA 
osariik, mille suurim linn on Tartu suurune Manchester. Mis seatõug? (Piisab krahvkonna nimest). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Pildil olev kirjanik kuulub viimasel ajal oma teoste aastase laenutusarvuga kindlalt Eesti 
esikümnesse (laenutushüvitist on ta saanud ca 20 000 krooni aastas). Kirjatöö võttis proua tõsisemalt 
kätte 2004. aastal, mil haige puus ta tubaseks sundis, olles siis 74-aastane! Esimene romaan “14 
valget liiliat” ilmus aastal 2006 ja sealtpeale tuleb tema käe alt keskmiselt aastas 3-4 teost 
(romaanid, lastejutud, luulekogud). Pika ja kireva elu jooksul on ta töötanud Tallinna raudteejaama 
jääpunkti ülema abina, trükikoja Oktoober pealepanijana ning sovhoosi noorkarjatalitajana. Mõned 
tähelepanelikud arvustajad on seda mõnes mõttes kirjandusse igati sobiliku nimega prouat võrrelnud 
koguni Barbara Cartlandi endaga! Kes? 
 
 

4) NSV Liidus avas selle nimekirja Jossif Stalin, meil kodu-Eestis aga 1948. aastal Karl Isak. 
Järgnevatel aastatel lisandus Eestist sinna veel üle 140 nime (mõned allikad võivad ka mõne muu 
arvu anda). Tänaseks päevaks on nimekiri juba ammu lukus. Kes sinna nimekirja kuulusid, mis 
nimekiri see oli? 

 
 

5) Vene juurtega Mihhail Bolotin (s 1953) alustas karjääri raske roki lauljana, olles 1978. aastal lähedal 
koguni Ozzy Osbourne’i asendamisele Black Sabbathis. Tegelik kuulsus tuli lauljale ja 
laulukirjutajale siiski alles pärast esinejanime muutmist ja hoopis teises muusikalises võtmes. Laule 
on ta teinud nii endale kui ka teistele (nt Laura Branigan) ja edunumbreid on ette näidata rohkesti – 2 
Grammyt meeslauljale, 6 Ameerika muusikaauhinda, üle 50 miljoni müüdud plaadi jne. 2011. aastal 
ilmutas uue plaadi Gems: The Duets Collection. Ivo Linna on meenutanud, et kui küsitav nõuka-ajal 
Tallinna külastas, õnnestus Rock Hotellil temaga ühel Viru hotellis peetud banketil jämmides ka 
lava jagada. Mis on selle artisti ülituntud artistinimi? 
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6) See omaaegne tubli kaugushüppaja (1923-

1999) oli hilisemas elus veelgi tublim 
spordijuht. Küsitav Rahvusvahelise 
Olümpiakomitee liikmete hulka kuulunud 
härrasmees jõudis muuhulgas olla FISU 
(International University Sport Federation) 
president, ASOIF (Association of Summer 
Olympic International Federations) 
president ning kuulus ka mitmete suurte 
kergejõustikuvõistluste (ka MM-võistluste) 
peakorraldajate hulka. Piltidelt leiate 
küsitava maailmamehe koos Monaco 
Alberti ja Rooma paavstiga. Kes? 
 
 

7) Küsime 1964. aastal iseseisvunud riiki, mille aladel vaid kolm aastat varem oli lennuõnnetuses 
hukkunud ÜRO peasekretär Dag Hammarskjöld. Tänapäeval elab selles sisemaises riigis ligikaudu 
13 miljonit inimest. 2007. aasta sügisel külastas Eestit selle riigi välisminister Kabinga J. Pande – 
see oli ühtlasi esimeseks Aafrika ministri külaskäiguks taasiseseisvunud Eesti ajaloos. Mis riik? 
 
 

8) 2007. aasta alul tekitas Prantsusmaal ja mujal maailmas palju poleemikat ja paksu pahandust luba 
uue Louvre’i muuseumi ehitamiseks ühte alla-miljoni-linna (õigemini selle lähedusse rajatavale 
kunstsaarele). Tegemist on riigi pealinnaga, mis ilmselt ei kuulu just vaesemate hulka maailmas. 
Ainuüksi Louvre’i nime kasutamise eest oldi prantslastele nõus maksma 525 miljonit USD, 247 
miljonit dollarit lubati välja käia museaalide laenutamise eest päris Louvre’ist jne. Kehv seltskond 
uut Louvre’i ees ei oota – üheks tema naabriks saab tulevikus näiteks uus Guggenheimi muuseum. 
Küsitava linna nimi võiks tõlkes kõlada ‘gaselli isa’. Mis linn? 
 
 

9) Näete pilte ühest maailma lihtsamast “kasutust masinast”, mida on nimetatud ka üldse kõige 
kasutumaks masinaks. Meid huvitab selle masina funktsioon ehk selle tegevus, kui see sisse lülitada. 
Pakkuge, mida aparaat pärast sisselülitamist teeb? 

 
 

10) Küsitav film võeti üles 1980. aastal Vihulas, aluseks üks Karl Helemäe jutustus. Moskva 
kinokomitees said nii film kui ka selle tegijad vastu päid ja jalgu, nii et tolmas – nagu ENSV 
toodangu puhul kohane. Arvati, et noore režissööri elu on igaveseks rikutud, osad kaadrid tuli 
ohvriks tuua ning film linastuski kärbetega. Lugu nõukogude korra kolhoosikülla jõudmisest võeti 
üleliidulisel ekraanil vastu enam kui tagasihoidlikult, kuid Eesti filmikriitikud on selle hiljem 
valinud läbi aegade viie parema kodumaise linateose hulka. Film taastati digitaalselt 2008. aastal 86 
minuti pikkusena, selle loomisest on omakorda valminud dokumentaalfilm “Mida külvad...“ Mis 
filmist on jutt ja kes oli selle „igaveseks untsu keeratud saatusega” režissöör? (1 õige = 1 punkt) 
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11) Piltidel kujutatud ekstsentriline tegelane on kuulsust kogunud nii animasarjast “Futurama” kui ka 

internetinaljades, kus tema piltide taustal pakutakse muredele lahendusi (näiteks küsimus: “Vajad 
uut presidenti?” ja vastus: “Miks 
mitte …….”). Lisaks ristiti meie 
kilvafoorumis mullu tema nimega 
üks tüüp mälumängureid – nimelt 
see seltskond, kes ei suuda 
kirjutada ühtegi loetava käekirjaga 
vastust Seega – kes on pildil? 

 
 
 
 

12) Kunagi von Grotedele kuulunud majas Vanemuise tn 42, tänases Eesti Kirjandusmuuseumis, olevat 
juba üle 80 aasta elutsenud kummitus, kelleks peetakse õnnetut peretütart Frederike von Grotet. 
Neiu läks 1913. aastal vabasurma, mille põhjustanud vastamata armastus ühe tohtrihärra vastu. 
Sealtpeale olla muuseumimajas ikka ja jälle kummitanud, salapäraseid õnnetusi, enesetappe ja muid 
surmajuhtumeid toimunud. Usutakse, et kahtlase kummituse tegevust motiveerib soov oma 
kodumaja algset suurust kaitsta – nimelt aktiveeruvat ta ikka siis, kui majas laienemis- või 
remonditööd käsil on. Mis nime all seda kummitust tuntakse? Kuidas on tema ametlik, nn 
kummitusnimi? 

 
 

13) Inglise meremeeste hoiatushüüd “Fall under!” muutus purjelaevade ajastul meie suure idanaabri 
meremeeste suus veidi teistsuguseks hüüdeks, ent oli endiselt hoiatama mõeldud. See vene madruste 
hüüd võiks eesti keeli tähendada nt “Hoia alt!” või “Vaata ette!” ja pole sellisena küll päris 
rahvusvaheline, kuid siiski ilmselt tuttav meilegi. Kuidas see Vene madruste hüüd siis kõlab? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14) Piltidel näete ühte juba 
1387. aastal linnaõigused 
saanud linna, 2009. aasta 
Euroopa kultuuripealinna. 
Mis linnaga on tegu? 
 
 
 

15) See 1934. aastal sündinud härra on maailma edukamaid šlaagrilauljaid ja heliloojaid. Tema karjääri 
ilmestavad mitmed rahvusvahelised hitid (Warum nur warum; Buenos Dias, Argentina jt), võit 
Eurovisioonil (1966), üle 100 miljoni müüdud plaadi, poolsada albumit ja kaks muusikali (Helden, 
helden ja Ich war noch niemals in New York). Kuulete tuttavat meloodiat, mis originaalis räägib 
kreeka veinist. Kes laulab? 
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16) Öeldakse, et viimase poolsajandi vene kirjandust on enim mõjutanud kolm emigrantlikku kirjanikku. 

Vladimir Nabokov andnud tänapäeva kirjandusele stilistika, Jossif Brodski andnud vene luulele vene 
luule ja küsitav andnud igapäevakeele. Küsitav kirjanik (1941-1990) sündis Ufaas ja suri New 
Yorgis, töötas muuhulgas ajakirjanikuna ja Mihhailovskoje Puškini muuseumi giidina, elas mõnda 
aega Tallinnas ja emigreerus 1978. aastal. Alles siis sai ta oma raamatuid tegelikult trükis avaldama 
hakata. Eesti keeles on tema töödest ilmunud näiteks “Kompromiss; Meie omad” (1995), “Riiklik 
kaitseala” (1998), “Leivatöö; Võõramaa naine” (2006) jne. Venemaal antakse välja ka tema nimelist 
kirjanduspreemiat. Kes? 
 
 

17) See suurte meeste mäng oli lühike. Esimese liigutuse tegi Billy Dodds, teise John Collins ja siis 
lõpetas Miroslav Radoman kogu loo. Kõik see juhtus 9. oktoobril 1996. aastal kell 15.00 ja võttis 
aega vaid mõne sekundi. Näiliselt süütu lugu ja ka meie küsimus on lihtne – mis mängu nad 
mängisid?   

 
 
 

18)  
 
 
 
 
 
Küsitav vurruline röövkala (Clarias gariepinus) on eriline üsna mitmes mõttes. Siseveekogudes elav 
“vunts” omab lisaks lõpustele ka kopsutaolist hingamisorganit, mis lubab lühiajaliselt kuival maal 
ellu jääda ja isegi lühikesi vahemaid läbida. Lisaks kuulub küsitav nende kalade hulka, kes suudavad 
kuni ühevoldist elektrit eritada. Täiskasvanud kala võib kasvada 1,5 m pikkuseks ja paistab silma 
maitsva lihaga, tänu millele on leidnud laialdast levikut maailma kalakasvatustes. Kuigi selle sooja 
vett eelistava tegelase looduslik leviala jääb peamiselt Aafrika ja Lähis-Ida kanti, on ta viimasel ajal 
läbi jooksnud ka Eesti meediast. Uudisväärtust omas info, et esimesena siinmail alustas küsitava 
kala kulinaarseks müügiks suunatud kasvatamist endine krossiäss Avo Leok. Mis kala? 
 
 

19) Teame hästi, et Tartu Ülikool asutati Rootsi kuninga Gustav II Adolfi korraldusel 1632. aastal. 
Teada on ka see, et väidetavalt kirjutas kuningas ülikooli asutamise käsule alla keset ühte pingelist 
30-aastase sõja lahingut, milles ta ise hiljem kahjuks ka surma sai. Mis lahing see oli? (“Sõda 
Leipzigi linna all” punkte ei anna!) 
 
 
 

20) Maalikunst murrab piire ja on oma tee leidnud isegi rulameeste 
jalanõudele! Nike firma on ammutanud inspiratsiooni ühelt tuntud 
Euroopa kunstnikult (1872-1944) ja vorminud tema töödest mõjutatuna 
omanäolised jalatsid. Küsime, kellelt hankis Nike inspiratsiooni? 
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21) See Saaremaa mees (1902-1998) oli Tartu Ülikooli esimene etnograafiaprofessor (1938). Tartu 

Ülikooli ja teiste teadusasutuste kogude evakueerimise üldjuhina õnnestus tal II maailmasõja päevil 
päästa hulk hindamatu väärtusega materjale. 1944. aasta sügisel põgenes perega Rootsi, asus tööle 
Stockholmi Rahvateaduslikus Instituudis ja kujunes rahvusvaheliselt tunnustatud etnoloogiks. Juba 
1949 ilmus etnograafiline ülevaade „Vana-Eesti rahvas ja kultuur”, kokku avaldas paarsada uurimust 
Eesti, Balti, Põhjamaade ja Siberi rahvaste ainelise ning vaimse kultuuri kohta. Säilitas 
vaimuerksuse ka vanuigi, ilmutades mälestusteköited „Sest ümmargusest maailmast” (1979) ja 
„Laiemasse maailma” (1988). Kes? 
 
 

22) Pildil on taim, mille kohta on küllap meil kõigil oma 
arvamus. Mõnele see meeldib, teistele jällegi üldse mitte. 
Selle taime pärast on peetud sõdu, see meeldib 
salakaubavedajatele, selle saadustega ümberkäimist 
reguleeritakse seadustega. Mis taim? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23) Näete ühe piirkonna kaarti ja lippu. Selle ala suurus on ~250 000 km2 ning elanikke on seal ligi 10 
miljonit. Selle pealinnaks on Lansing ja nelja kõige suurema linna sekka mahuvad nt Grand Rapids, 
Warren ning Sterling Heights. Millise piirkonnaga on tegu? 
 
 

24) Kreeka mütoloogias oli just tema Teeba rajaja ja kuningas. Tema õe nimi oli Europe, abikaasaks oli 
tal üksmeele jumalanna Harmonia ning üks tema tütardest – Semele – oli Dionysose ema. Ta oli 
õiglane valitseja ning tema alamad elasid rahus. Lapsi ja lapselapsi tabanud õnnetustest masendatuna 
loobus ta troonist poja kasuks ning rändas koos Harmoniaga Illüüriasse, kus jumalad nad madudeks 
muutsid. Tema järgi on nimetatud ka üks keemiline element. Kes? 
 
 

25) Küsitava “barokki ja rokki” miksiva Itaalias tegutseva 
kammerorkestri pani 1979. aastal kokku maestro Gian 
Piero Reverberi. Ise ütleb ta, et tema “orkester pakub 
eeskätt positiivset muusikat, mis pole kurb isegi siis, kui 
see tundub kurb.” Nende esinemisi ilmestavad lisaks 
klassikalistele orkestripillidele ka süntesaatori, basskitarri 
ja trummirütmid, esinemistel kantakse barokkajastule 
iseloomulikke kostüüme. Esimesed plaadid (La 
Serenissima, Notturno in gondola, Concerto Futurissimo 
jt) ilmusid juba 1980. aastate alul, tänaseks on ilmunud ligi 70 albumit. 2010. aastal ilmus orkestri 
DVD Once upon a time. Mis orkester? Kes väga tahab, võib lisavihjet otsida juuresolevalt pildilt... 
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26) Ilmselt nii mõnigi meie seast on pidanud mitmeid tarakanilahinguid või lahinguid tarakanidega. 

Kuid ka II maailmasõjas peeti kaks Tarakani lahingut (1942, 1945). Mõlemad lahingud toimusid 
Tarakani saarel. Tegemist on veidi rohkem kui 300 km² suuruse saarega, mille eest sõdis neis 
lahingutes vähemalt kolme maailmajao sõdureid. Millisele tänapäeva riigile see sõja-ajaloos nii 
oluline saar kuulub? 

 
 

27) See Ida-Euroopa ettevõte alustas 1919. aastal relvatootjana, kuid peagi lisandusid tootevalikusse 
jalgrattad ja 1932. aastast ka mootorrattad. „Motikad“ osutusid hitiks, 1950.-60. aastatel kuuluti 
maailma edukamate mootorrattatootjate hulka. 1960. aastatel võideti küsitava tsikliga kokku 7 krossi 
MM-kulda, edukamad sõitjad olid belglane Joël Robert ja idasakslane Paul Friedrichs. Peamiselt 
Jaapani konkurentide pealetungi mõjul hakati 1970. aastatel oma positsioone loovutama, 1993. 
aastal ostis tsiklite tootmise ära Itaalia firma Cagiva, 1997. aastal lõpetati nende tootmine aga 
sootuks. Mis firma, misnimelised tsiklid? 
 
 

28) Näete pildikesi ühe persooni (1953-2008) elu algus- ja lõpupäevilt. Kes on piltidel? 
 
 

29) Riigireitingute tõstmine või langetamine, reitinguagentuuride liigne karmus või hoopiski ebapädevus 
on viimaste aegade ärevas majandusolukorras igapäevased teemad. Kuidas reitinguid määratakse, 
mõistavad vähesed, kuid meid huvitab hoopis, kes seda teevad? Alates 1997. aastast annavad 
riigireitingut Eestile kolm agentuuri. Nimetage need? (kaks õiget = 1 punkt) 
 
 
 

30) Piltidel olev meesterahvas 
kasvas üles pagari peres, 
unistas jalgpalliväravavahi 
karjäärist Parma klubi 
ridades ja valmistus saama 
õpetaja elukutset, kuid sai 
tuntuks siiski hoopis teistel 
põhjustel. Kes on piltidel? 
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31) Sondre Norheim (1825–1897) oli tubli Norra mees, keda on nimetatud ka nüüdisaegse suusatamise 

isaks. Tee nüüdisaegse suusatamise sünnile oli valla niipea, kui Morgedali orus kasvanud väike 
Sondre isa käest head puidust valmistatud suusad sai ja trikitama hakkas. Suuskade valmistamiseks 
sobilikul, meie küsitaval puul on hästitöödeldav puit, mida kasutatakse laialt nii 
ehituskonstruktsioonides (sellest valmistatakse ka kaevandusšahtide tugesid) kui ka laevaehituses 
jne. Selle puu koorepulbrit kasutatakse ka naftareostuste likvideerimisel meredes, sest säärane pulber 
imab küll naftat, kuid mitte vett. Me küsimegi, mis puust valmistati Sondre esimesed suusad? 
 
                                  

32) Kaks kassi, üks nimi. Paremal pildil 
nähtaval kassil olnud kuus varvast ja 
just tema pani aluse Ernest 
Hemingway kassiarmastusele. 
Vasakpoolsel pildil on aga 
Simpsonite pere kass. Kuulsaks 
on saanud ka kolmas samanimeline 
kass – nimelt lahendati 1994. aastal 
Kanadas tänu tema karvade DNA 
analüüsile üks keeruline mõrvajuhtum ja pandi sellega alus kasside-
koerte DNA kasutamisele kriminaaljuurdluses. Mis on see populaarne 
nimi, nende kasside ühine nimi?  (Sobib nii inglise kui eesti variant) 
 
 
 

33) Ei, see ei ole “Aita vaest!”-kampaania 
reklaamposter! Tegemist on hoopis 
fotojäädvustusega ühest muhedate 
reisisellide käesurumisest Moskvas aastal 
1976. Kes on pildil? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34) Hiljaaegu ilmus mõjukas ajakirjas Nature kaastöö 
sünteetilise bioloogia alal, mille kohta öeldakse, et 
see oli esimene Nature's ilmunud artikkel, mille taga on täielikult Eesti kollektiiv. Pärmirakkude 
paljunemist vaadelnud uurimisrühma juhtis Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi vanemteadur, kes 
on meedias tähelepanu pälvinud ka kui suurte teadusrahade Tartusse tooja. Siinmainitud uuringut 
rahastas maailma suurim heategevuslik biomeditsiinifond Wellcome Trust 2006. aastal koguni 14,6 
miljoni krooniga. Varemgi Natures kirjutanud küsitav (s 1969) kaitses doktorikraadi Rootsis 
Uppsala ülikoolis, tegutses mõnda aega California ülikoolis ja naases  2006. aastal Tartusse. Kes? 
 
 

35) On neid, kelle arvates olid 20. sajandi Eesti teatri kolm eredaimat meesnäitlejat Theodor Altermann, 
Jaan Saul ja Urmas Kibuspuu, kõik varalahkunud tähed. Kuid kes neist kõige pikema elu elas? 
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36) Kahekordne olümpiavõitja Svetlana Tširkova pole ainus täiendus sõbralikult Tšuvašimaalt, kes meie 
spordilugu ilmestab. Sealtkandist on pärit ka üks olümpiamängude esikümnemees, kahekordne NSV 
Liidu meister ja karikavõitja ning mitmekümnekordne Eesti meister (1961-1979), kes kuulus 1970. 
aastatel neljal korral Eesti parimaks valitud võistkonna koosseisu. Aastail 1979–83 töötas ta Tartu 
Kalevi territoriaalnõukogu aseesimehena, hiljem Nõo sovhoosi ametiühingukomitee esimehena, 
1996–2005 oli Tartu kommertsgümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja. Kes? 
 
 
 

37) Esimesena sai selle valmistamisega 1880. aastal hakkama Saksa insener Wilhelm Michaëlis ja peagi 
levisid need aina kvaliteetsemaks muutudes üle maailma. Eestis algas tootmine 1910. aastal 
Tallinnas Järvel, kusjuures olulist rolli mängis siin vajaliku tooraine kättesaadavus. Toona loodud 
tehas jätkab küsitava tootmist tänaseni, toodetav kraam on Eestis endiselt üldlevinud ja igapäevane. 
Küsitavat iseloomustavad näitajad: survetugevus (Eestis toodetakse neid keskmise survetugevusega 
15 ja 25 N/mm²); tihedus (1850…1950 kg/m³); poorsus (u 30%). Olulised on ka veeimavus, 
niiskuskahanemine, veepidavus, külmakindlus jne. Millega hr Michaëlis hakkama sai? Mille ta 
valmis tegi? 
 
 
 

38) Eesti politoloogia “grand old man” Rein Taagepera jagab oma akadeemilist tegevust kahe ülikooli 
vahel: Tartu Ülikooli emeriitprofessor on nimelt ühtlasi emeriitprofessoriks ühes Kalifornia ülikooli 
harus. See filiaal asub u 200 000 elanikuga linnas, millega sama nime kandev 1990. aastate 
vormelipiloot jõudis F-1 sarjas 4 etapivõidu ja 26 poodiumikohani. Lisaks olla üks teine 
samanimeline mees mõnede arvates juba 1924. aastal võib-olla vallutanud Mount Everesti tipu. Mis 
linn? 
 
 
 
 
 

39) See Forthi jõe ääres asuv ülikoolilinn (41000 elanikku) on 
ühtlasi omaaegne Šotimaa pealinn, mille läheduses peeti 
Šoti iseseisvussõdade aegu mitmeid lahinguid nii William 
Wallace’i kui ka Robert Bruce’i osalusel. 1567. aastal 
krooniti James VI sealses Püha Algaine kirikus kuningaks, 
mis tegevat sellest ainukese endiselt tegutseva kiriku 
Suurbritannias (lisaks Westminster Abbey’le), kus 
kroonimistseremoonia aset on leidnud. Pildil näete linna 
lähistel asuvat ajaloolist vaatamisväärsust, majesteetlikku 
William Wallace’i monumenti (1869). Olgu lisatud ka üks 
vormeli-vihje – nagu eelmisele küsimusele – nimelt on 
lisaks linnale seda nime (eesnimena) kandnud ka üks 
kunagine F1 äss. Seega – mis linn? 
 
 
 
 
 
 

40) Ta on ainus Oscari laureaat, kellel on Kuldmehikesega pärjatud ka tema ema ja isa. Kes laulab? 
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1) Vuntside kasvatamine           PNB 
2) Hampshire’i krahvkond (hämpširi siga, New Hampshire’i osariik)    DL 
3) Milvi Lembe            DL 
4) Sotsialistliku töö kangelased         DL 
5) Michael Bolton           KV 

 
6) Primo Nebiolo. Itaallane Nebiolo oli lisaks eespoolöeldule ka pikaaegne IAAF-i president KV 
7) Sambia            SR 
8) Abu Dhabi (Araabia Ühendemiraadid)        DL 
9) Lülitab ennast välja          SR 
10) Ideaalmaastik, Peeter Simm         RM 

 
11) Dr Zoidberg           SR 
12) Lilla daam           KV 
13) Polundra, palundra          KV 
14) Vilnius            KV 
15) Udo Jürgens           KV 

 
16) Sergei Dovlatov           KV 
17) Jalgpall (Eesti-Šotimaa pidamata jäänud mäng Kadriorus)     KV 
18) Angersäga, ka põhja-aafrika säga, aafrika säga, niiluse säga; lihtsalt „säga“ punkte ei too! KV 
19) Lützeni lahing           DL 
20) Piet Mondrian           SR 

 
21) Gustav Ränk           RM 
22) Tubakas            DL 
23) Michigani osariik (USA)         RM 
24) Kadmos (keemiline element kaadmium)       DL 
25) Rondo Veneziano (punkarite küüsis tütarlaps pildil on Kanal 2 saatejuht Kairi Rondo) KV 

 
26) Indoneesia           DL 
27) Z            KV 
28) Aleksandr Abdulov          PNB 
29) Standard & Poor's, Moody's Investors Service, Fitch Ratings     DL 
30) Luciano Pavarotti          SR 

 
31) Mänd            KV 
32) Lumepall, Snowball          SR 
33) David Bowie, Iggy Pop          SR 
34) Mart Loog           KV 
35) Urmas Kibuspuu (1953-1985). Theodor Altermann (1885-1915), Jaan Saul (1936-1966) DL 

  
36) Gennadi Kinko sõudja, kuni 1971. aastani Kiritšenko)      RM 
37) Silikaattellis           KV 
38) Irvine (vormelipiloot Eddie Irvine, mägironija Andrew Irvine)    SR 
39) Stirling (vormelipiloot Stirling Moss)        KV 
40) Liza Minnelli (ema Judy Garland, isa Vincente Minnelli)     PNB 
 

 
Daimar Lell (DL), Kalle Voolaid (KV), Siim Randoja (SR), Priit Naruskberg (PNB) ning Rait Männik (RM) 
 
        Prooton tänab!  


