
1. “Armastab … ei armasta” mäng on meile kõigile tuntud ilmselt juba 
lapsepõlvest. See mäng on prantsuse päritolu ja kandis algselt nime “efeuiller 
la marguerite”. Armastuse nimel katkutakse ühel lillel ära kõik õielehed. 
Millist lille ohverdatakse armastust silmas pidades? Ühtlasi on see Läti 
rahvuslill. Lisada võib, et Eestis tuntakse seda lille ka karikakra nime all, aga 
karikakar on hoopis teine perekond. 

 
 

2. “Pukoloogia uurib ehitust, minevikku, ideoloogiat ja sobivust maastikuga,” 
seletab pukoloog Annika Haas. Mida siis uurib pukoloogia? 

 
3. Homme on Setumaal vana kalendri järgi Püha suurmärter … mälestuspäev. 

Talle on pühendatud üks Petseri tsässon. Ta oli 3.sajandi suurkannataja, kes 
elas Rooma keiser Maximianuse valitsemisajal. Pühakuluid hoitakse praegusel 
hetkel Kiievis Püha Vladimiri katedraalis. Tema ajalooline pärinevus pole 
kindel, kuid sünnikohaks on märgitud praegusel Süüria territooriumil asuv 
Iliopolise linn. Oli jõuka paganliku võimumehe Dioscorose tütar. Lesestunud 
isa hoidis tütart nii väga, et sulges ta võimalike kosilaste eest torni. Seal ta 
leidis tähistaevast vaadeldes ristiusu. Paganast isa läks marru, lasi tulevase 
pühaku vangistada, piinas teda ja lõpuks lasi ta pea maha raiuda.On 
suurtükiväelaste ja relvategijate pühak. Kellest on jutt? 

 
4. Ta oli amatsoonide kuninganna, kellele sõjajumalast isa Ares kinkis maagilise 

vöö. Viimase pihtapanemine kuulus Heraklese 12 vägitöö hulka. Ühe 
antiigilegendi järgi oli ta Ateena kuninga Theseuse ahistatu, kellega tal oli 
poeg. Seda teemat on käsitlenud William Shakespeare oma näidendis “Suveöö 
unenägu”. Kellest on jutt? 

 
5. Kes kujutab siin Elizabeth II? Vihjeks kuulsa vanaisa kuulus lapselaps. 

 
 
 



6. See Rootsi portselanikompanii sai alguse 1826.aastal, firma lagunes tükkideks 
1990ndatel, kuid osafirmade tegevusalad on jäänud sarnaseks eelnevaga. Üks 
selle portselanikompanii kuulsaim kollektsioon valmis 1994.aastal ja kannab 
“Nobeli portselani” nime. Eestlastele on firma tänasel päeval tuntud oma 
ankrumärgi järgi, mis asetseb tihtilugu WC-pottidel. Samuti teeb firma kraane, 
valamuid ja muud sarnast.  Keskus on Värmdös Stockholmi lähistel. Mis 
firma? 

 
7. See Soome murdmaasuusataja oli eelkõige tuntud kui kindel teatenaine. 

Sündis 7.märtsil 1959 Kuusamos. Jäi küll tippsportlase karjääri jooksul selliste 
tähtede nagu Marja-Liisa Hämäläinen-Kirvesniemi, Marjo Matikainen ja 
Marjut Roligi varju, kuid rahvusvahelistel tiitlivõistlustel kogus 5 medalit. 
Olümpiamängudelt tuli teatepronks 1984 ja 1988. Individuaalselt oli parim10 
km-s 7.koht (1988). Pika sportlaskarjääri tipphetkeks oli kodune Lahti MM 
1989,  kus võitis täiskomplekti medaleid. Kuld teates, hõbe 10 km klassikas ja 
pronks 15 kilomeetris. Kellest on jutt? 

 
8. See lennujaam on reisijate arvult Venemaa suurim, 2010.aastal kasutas seda 

22,25 miljonit reisijat. Uksed avas 1964.aasta märtsis, kui Sverdlovski poole 
startis Tu-104. 26.detsembril 1975 alustas just siit esimest ametlikku lendu 
“Nõukogude Liidu Concorde” Tu-144. Sihtkohaks Alma-Ata. On kodukohaks 
sellistele lennufirmadele nagu Transaero Airlines ja Globus Airlines. 
Kurikuulsaks sai koht 24.jaanuaril 2011. Millisest lennujaamast on jutt? 

 
9. Eesti linnade arv suurenes oluliselt 1938.aastal. Vastavalt linnaseadusele 

muudeti kõik alevid peale ühe linnaks. Milline alev ei saanud linnaks? 
 

10. Kes on see teenekas poliitik ja eurobürokraat? 
 

 



11. See jook pärineb tänapäevasel moel 19.sajandi alguse Šveitsist ning oli just 
selle sajandi populaarseim aperatiiv Euroopas. Muidu oleks see üks tavaline 
aniisiga maitsestatud liköör, kui sinna poleks lisatud koirohtu. Kuna 
Prantsusmaal arvati, et see jook tekitab alkoholismi, siis hakati seda hoogsalt 
keelustama. Tänapäeval on jook legaalse staatuse omandanud. Kui 
Suurbritannias pole jooki kunagi keelustatud, siis Šveitsis võeti joogilt keeld 
2005, ning Rootsis ei müüda seda jätkuvalt. Mis joogist on jutt? 

 
12. Eurovisiooni lauluvõistlusel korraldab alates 1958.aastast ürituse eelmisel 

aastal võitnud riik. Siiski on viiel korral juhtunud, et võitjariik on ära öelnud 
talle osaks saanud aust ja loobunud Eurovisiooni korraldamisest. 1980 
korraldas Iisraeli asemel võistluse Hollandi ringhääling. Neljal aastal on 
võitjariigi asemel tänamatu töö ära teinud just see riik. Aastad olid siis 1960, 
1963, 1972 ja 1974. Viimasel aastal võitis mäletavasti ABBA “Waterlooga”. 
Ise on asenduskorraldaja võitnud viiel korral. Mis riigist on jutt? 

 
13. Eesti üks tuntumaid kartulisortide aretajaid nõukogude ajal ning tema sordid 

on teatud ka veel praegugi. Tuntumad sordid – Ando, Ane, Vigri, Mats, Ants, 
Juku. Töötanud aastaid Jõgeva Sordiaretuse Instituudis, kusjuures aastatel 
1958-1992 oli kartuliaretusgrupi juht. Kes? 

 
14.  See teos kirjeldab Napoleoni armee sissetungi Venemaale ja Borodino 

lahingut. Teoses kõlavad nii katked “Marseljeesist” kui ka “Jumal, keisrit 
kaitse Sa” meloodia. Helilooja sai tellimuse teos kirjutada 1880.a ja 
esiettekanne toimus 1882 a. Kes on helilooja? 

 
15. Keda näete pildil? 

 
 
 



16. See luukalade klass keelikloomade hõimkonnast on selgroogsete liigirikkaim 
klass, siia kuulub pea 30 000 liiki. Võõrsõnaline nimetus on aktinopterüügid. 
Nende liikide mõõtmed on 79 mm-st (Paedocypris) kuni 11 meetrini (harilik 
heeringakuningas). Kehakaalu poolest on üks suurimaid kuukala. Nende 
diagnostiliseks tunnuseks on ganoidsoomused. Mis klass? 

 
17. Ta oli NLKP Keskkomitee sekretär kolmkümmend viis aastat. See oli ka 

absoluutne rekord. Ta tuli tööle täpselt viis minutit enne üheksat. Kell üheksa 
istus ta oma kirjutuslaua taha. Täpselt kell üks läks ta lõunat sööma, pärast 
puhkas ja asus kell kaks jälle tööd tegema. Kell kuus õhtul tõusis laua tagant, 
millele ei jäänud ühtegi läbi vaatamata paberit. Muige kutsus esile tema 
kiindumus kalossidesse ja vanamoodsatesse ülikondadesse. See mees (21.XII 
1902 – 25. I 1982) kujundas aastast 1956 NLKP põhisuundi ja ideoloogiat. 
Kes? 

 
18. 1908.aasta aprillis sõitis Newcastle Unitedi fänn Gladstone Adams oma 

1904.aasta Daracq-Caroni autoga Londonisse Crystal Palace´i staadionile, et 
näha kuidas lemmikmeeskond mängib Inglismaa jalgpallikarika finaalis. 
Paraku lemmikutel hästi ei läinud ja United kaotas Wolverhampton 
Wanderersile 1:3. Adamsi pani nördima ka aprillile ebakohane halb ilm, mis 
tegi Newcastle´isse sõidu väga raskeks ja tüütuks. Kuid pole halba ilma heata 
ja raske lumi inspireeris Adamsit leiutama ühe asja, ilma milleta ei kujuta 
ühtegi autot tänapäeval enam ette. Adams patenteeris leiutise 1911.aasta 
aprillis. Mille? 

 
19. Planeet Marsil on kaks kuud, mõlemad on väiksed ja muutuva kujuga. 

Mõlemad avastas 1877.aastal Asaph Hall. Mis on nende nimed? 
 

20. Äripäeva andmetel on just see põhiliselt Venemaal ja Ukrainas tegutsev 
kaubandusärimees Eesti hetkel rikkaim inimene. Tegemist on eestlasega. Kes? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21. Jurta on turgi ja mongoli rändrahvaste vildiga kaetud elamu. Jurta punutud 
lage ehk krooni nimetatakse shangyrakiks. Kui muidu jurtat ajapikku 
uuendatakse, siis punutud lagi jääb samaks ja seda pärandatakse isalt pojale. 
Tegemist on tähtsa asjaga, mis on leidnud ära märkimist kahe riigi sümbolil. 
Millise riigi lipul? Millise riigi vapil? 

 
22. Hermine Santrouschitz sündis 15.veebruaril 1909 Viinis, kuid koliti pärast I 

maailmasõda nälja eest varju Hollandisse. 1933 kohtus ta Otto Frankiga, kelle 
kompaniisse sekretärina tööle asus. Kuid ajalukku on ta jäänud kahel põhjusel. 
Esmalt aitas ta varjata 1942.aasta juulist kuni 1944 augustini juutidest Franki 
perekonda. Teiseks oli tema see, kes avastas 15-aastase Anne Franki päeviku 
ja säilitas selle. Hermine suri 100-aastaselt Hoorni linnas Hollandis. Mis nime 
all me teda tunneme? 

 
23. Hetkel on Mendelejevi tabelis 118 keemilist elementi. Neid saab järjekorda 

panna mitmesuguste näitajatega. Me võtame aluseks inglise keelse tähestiku ja 
küsime, milline element oleks lühendi järgi esimesel kohal (Ac) ja milline 
viimasel kohal (Zr)? 

 
24. Kuulete laulmas ühte folkmuusikut kiremõrvar John Browni surnukehast 

(“John Brown´s Body”). Tema tuntumad lood on teada ka 
muusikavõõramatele inimestele  (“If  I Had a Hammer (The Hammer Song)”) 
ja “Turn, Turn, Turn!”. Kes laulab? 

 
25. Sellele kuulsale supermodellile kuulub lause: “Me ei tõuse voodist ülessegi, 

kui pakutakse vähem kui 10 000 dollarit päevas.” Olnud nii näitleja Kyle 
MacLachlani kui jalgpallur Fabien Barthezi kallim. Kes? 

 

 



26. Esimese juurdeveoraudtee (kitsarööpmelise) ehitamine Eestis algas 
1895.aastal. Tee kavatseti ehitada Pärnust Valka koos Viljandi haruraudteega. 
Ehitustöö jaotati  kolme ossa. Pärnust Laatresse, Laatrest Valka, Laatrest 
Viljandisse. Igale lõigule määrati töödejuhataja. Raudtee remonditöökojad 
rajati Papiniitu (Waldhofi) – endisse ketrus- ja kudumisvabriku asukohta. 
Kuhu avati esialgselt ehituskontor? 

 
27. Enne oma põhialale jõudmist õppis EBS-is rahvusvahelist ärijuhtimist, Eesti 

Humanitaarinstituudis kirjandusteooriat ja semiootikat ning Eesti 
Kunstiakadeemias maalikunsti. Neist ühtegi eriala pole lõpetanud. Töömehe 
elu on teda viinud autorehve parandama, olnud Soomes ralliautode 
talvekummide naelutaja ja töötanud edutult põrandakattematerjalide 
müügimehena. Olnud Eesti Ekspressis kolumnist. Mängib ansamblis 
Stylophonic Orchestra of Eurasia. Kes? 

 
28. Taim on kuni 1,5 m kõrgune püsik liblikõieliste sugukonnast. Perekonnas 220 

liiki. Varred on tõusvad, hõrekarvased. Lehed on sõrmjad, pikarootsulised, 9-
17 lehekesega. Lehekesed on 15x3 cm suurused. Õied on kuni 15 mm 
läbimõõduga, tavaliselt sinised, harvem violetsed, roosad või valged ning 
paiknevad pikkades tipmistes rohkeõielistes õisikutes. Õitseb juulist augustini 
(ka hiljem). Viljad on kuni 4 cm pikkused kaunad. Pärineb Põhja-Ameerika 
lääneosast. Laialdaselt naturaliseerunud Euroopas. Paiguti ka Eestis, eriti 
Lõuna-Eestis. Kasvatatakse sageli ilutaimena. Tänuväärne taim maaviljeluses, 
eriti haljasväetisena. Ammustel aegadel kasutati seemneid ka toiduainena. Mis 
taim? 

 
29. Neid riike, kus USA dollar on hinnatud arveldusvaluuta, on üpriski palju 

(näiteks Venemaa), kuid peale USA kehtib see rahaühik ametlikuna ainult 
kolmes täiesti iseseisvas riigis. Muidugi paralleelühikuna. Millistes? 2 õiget 1 
punkt. 

 
30. Ka mittesatanistlikus maailmas on olemas tagurpidi rist, mis sümboliseerib 

alandlikkust. Kelle nime kannab selline valepidi ladina rist? 
 

 
 



31. Ameerika Ühendriikides elas kord neli meest: advokaat Paul P. Harris, 
söekaupmees Silvester Schiele, kaevandusinsener Gustavus E. Loher ja 
rätsepatöökoja omanik Hiram E. Shorey.  23.veebruaril 1905.aastal kogunesid 
nad Paul Harrise kutsel ühes Chicago büroohoones ja otsustasid luua klubi, 
mis põhines ideel: ärimehed võiksid olla ja peaksid olema omavahel sõbrad. 
Algul polnud klubil ruume ja seepärast kohtuti erinevate klubiliikmete pool. 
Sellest asjaolust tingituna sai klubi nime ning klubi tegutsemise oluline 
printsiip. Tänaseks on sellest klubist arenenud ülemaailmne liikumine, mis 
hõlmab 34 000 klubi üle 1,2 miljoni liikmega. Mis klubi? 

 
32. Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon UNESCOl 

on 195 täisliiget, 196ndaks saab Palestiina. Seega jääb alles kaks püsivaatlejat 
– üks on neist Püha Tool ehk Vatikan. Teine vaatlejaliige pole riik vaid 
sõjaline ordu. Mis nime see kannab? 

 
33. See automark eksisteeris aastatel 1903-1986. Algselt kasutati seda nime 

Suurbritannias, et müüa imporditud Prantsuse automarki Clement-Bayardi. 
Mark sai nime Shrewsbury hertsogi järgi. See oli esimene auto, mis sõitis 100 
miili tunnis (1913). Suurbritannias ühineti 1938 Sunbeamiga, 1955 loobuti 
küsitava nime kasutamisest. 1967.aastast kuulus mark Chryslerile, nime ei 
kasutatud 1978.aastani kuni Chrysler Europe võttis üle Peugeot. Selle 
automargi mudelit Horizon tehti Soomes. 1981 võideti ralli-MMil 
konstruktorite karikas. Peaaegu samanimeline sadamalinn asub Walesis. Mis 
automargist on jutt? 

 
34. Nende puude perekonda kuulub 25-50 sageli üksteisest raskesti eristatavat 

puuliiki. Eestis kasvab pärismaisena üksnes üks liik, kasvatatakse aga ka 
kümmetkonda võõrliiki. Tema parimatest kasutusvaldkondadest ei räägi. Puit 
on valge ühtlase struktuuriga, kerge (tihedus 0,5-0,53) ja küllaltki vastupidav. 
Seepärast on meie piirkonna vana- ja keskaja sõdalased selle puitu kasutanud 
sõjakilpidena. See puu on Tšehhi ja Saksamaa rahvuspuu. Mis puu? 

 
35. Ta oli Miss Eesti 1998 ja Miss Globe 1999. Kes? 

 

 



36. Maailma suurim juga keskmise vooluhulga järgi asub Kongo DV-s Kongo jõel 
40 kilomeetrit Matadist. See on tehislik juga, mis on osa Livingstone´i joast. 
Keskmiseks vooluhulgaks on 42 476 kuupmeetrit sekundis, maksimaalseks 
vooluhulgaks sekundis on mõõdetud 70 793 kuupmeetrit. Vastamise 
lihtsustamiseks tuleb öelda, et Eestis on see päris populaarne naisenimi. Mis 
juga? 

 
37. Seda kreeka matemaatikut nimetatakse “geomeetria isaks”. Täpne eluaeg on 
teadmata, kuid elas kusagil 300 e. Kr kanti. Resideerus Egiptuses Aleksandrias. Tema 
tippaeg mahtus Egiptuse kuninga Ptolemaios I aega (323-283 e. Kr). Tema 
suurteoseks kujunes “Elemendid”, mis oli geomeetria põhiõpikuks tänapäevani välja. 
Kellest on jutt? 
 

38. See 1976.aastast Soomes toodetav kurgupastill kuulub USA-s alustanud ja 
praegu üle-euroopalise kompanii LEAF International brändide hulka. 
Bränditooteid levitatakse eelkõige Skandinaavias, Baltikumis ja Venemaal. 
Toote motoks on “Värske ja tõhus”.  (Fresh and effective) Toote reklaamid on 
enamasti jäises ja külmas õhkkonnas. Mis tootebrändist on jutt? 

 
39. Kes laulab? Hoolimata kunagisest metsikust elustiilist on aktiivne muusik ja 

näitleja tänaseni. 
 

40. Valhalla (muinaspõhja “langenute hall”) oli lahingus langenud sangarite ja 
surnud kuningate paik, kus veedeti maailma lõppu ja uue parema maailma 
taassündi oodates aega võitlusmängude ja pidusöömingute–joomingutega. 
Kuid ka lauamängud olid surnud ülikute jaoks täiesti kohane tegevus. Senini 
polnud Eestist leitud ühtegi selle muistse lauamängu nuppu. Nüüd saadi teisest 
Salme laevast neid korraga ligi 300. Täringuid leiti kokku seitse. Mis mängust 
on jutt? 

 

 
 



 
41. USA äriajakirjas Forbes avaldatud käesoleva aasta mõjukamate inimeste 

edetabelis on ettearvatult mõjukaim naine Saksamaa liidukantsler Angela 
Merkel, kes asub 4.kohal. Järgmine naine on alles 11.kohal. Ta on poliitik, kes 
loobunud peaministri kohast, et sälitada rahva ühtsust. Kuigi tema juhitud 
partei saavutas valimistel võidu, pandi talle pahaks, et tegu on välismaalasega, 
kes alles 15 aastat peale abielu ning elamist oma uuel kodumaal loobus oma 
varasemast kodakondsusest. Oma eesnimed Antonia Edvige Albina sai ta oma 
isa kaudu, kes olles Venemaal sõjavangis, vaimustus kohalikust kultuurist. 
Kellest on jutt? 

 
42. Mais 2011 a. loodi Eestis Bariaatrilise ja Metaboolse Kirurgia Selts. 

Bariaatriline kirurgia on täna suuremates haiglates igapäevaselt teostatav 
lõikus. Eestis tehti mullu umbes 250 lõikust. Missuguse haiguse ravimisega 
tegeleb bariaatriline kirurgia? 

 
43. Juba seitse aastat on Hansaplanti külastajad valinud oma lemmikõunasorti. 

Aastaid oli selleks “Liivi kuldrenet”. Käesoleval aastal lemmikuks valitu võib-
olla ei olegi üllatus, sest on aretatud Polli aiandusuuringute keskuses “Liivi 
kuldreneti” ja “Suislepa” ristamisel. Mis sort on aasta õun 2011? 

 
44. Mis ansambel mängib? Vastata võimalikult täpselt. 

 
45. Näete pildil 1960.aastal Tallinna 21.keskkooli näiteringis Anton Tšehhovi 

näidendit “Abieluettepanek” mänginud kolme hilisemat kultuuritegelast. 
Keda? 2 õiget 1 punkti 

 

 
 
 



46. Ta on ainuke Eesti koondise mängija, kes osales meeste jalgpalli 2012.aasta 
EM valiktsüklis kõigis 12 mängus. Talle kuulub Eesti väljakumängijatest 
koondislase rekord, kes on mänginud kõige rohkem koondisemänge (86) ilma, 
et oleks löönud ühtegi väravat. Kellest on jutt? 

 
47. Teatriprojekt R.A.A.A.M. lavastas eelmise kümnendi keskel Mart Kivastiku 

kirjutatud kunstnike triloogia. Lavastused olid “Külmetava kunstniku portree” 
(2004), “Põrgu wärk” (2005) ja “ …… viiuli ja õngega.” Nimetage 3 nime, 
kes olid nende lavastuste peategelased? 

 
48. Vaieldamatu täht kastraatlauljate hulgas oli Carlo Maria Broschi. Ta saavutas 

tohutu kuulsuse ja palgati eraviisiliselt laulma Hispaania kuningas Felipe V-le, 
ravimaks väidetavalt kuninga maniakaal-depressiivsust. Ta elas 25 aastat 
kuninga õukonnas, kuni naasis Itaaliasse vanaduspõlve veetma. Elas aastatel 
1705-1782, mis oli kastraadi kohta pikk eluiga. Saades suuri honorare, sai ta 
kasutada parimaid arste ning viljeles tervislikke eluviise. Kes oli see laulja? 

 
49. Mis eriala spetsialiste õpetati Tartus järgmistes õppeasutustes. 1848-1873 

kandis nimetust Tartu …. kool, 1873-1918 Tartu …. Instituut. 1918.aasta 
sügisel kandis saksa okupatsiooni ajal paar kuud isegi nimetust Tartu ….. 
ülikool. Alates 1919.aastast õpetati neid Tartu ülikooli teaduskonnas. 

 
50. Pärdiklaste sugukonda kuuluv ahv, elab Lääne-Aafrikas ja ühe alamliigina 

Bioko saarel. Magavad ainult puu otsas, ent ärkveloleku ajal tegutsevad nad ka 
maapinnal. Toituvad taimede juurtest, mugulatest ja viljadest ning seentest, 
selgrootutest ja pisikestest selgroogsetest. Elavad valdavalt matriarhaadina, 
millesse kuulub peale täiskasvanud isase ka kuni paarkümmend emast koos 
poegadega. Keha on üleni hall-pruuni karvaline. Isased 20 kilo, emased 12,5 
kilogrammi rasked. Erinevalt tuntumast perekonna liigist pole neil isenditel 
nägu mitmevärviline. Populatsioon ulatub 8000 isendini? Mis liigist on jutt? 

 

 



51. See sportlanna alustas oma karjääri ujumisega - tulles Eesti talvistel 
meistrivõistlustel medalile. Hiljem läks üle kergejõustikku, kus tema 
esialgseks meelisalaks oli odavise ja parimaks tulemuseks tulek Eesti 
juunioride meistriks (isiklik rekord 44.92). 23-aastaselt (1991) tegi oma 
karjääris olulise muutuse, mis tipnes Euroopa meistrivõistluste 4.koha ja Eesti 
parima naissportlase nimetusega 1998.aastal. Kellest on jutt? 

 
52. Naised on armsad. Aga kas järgmine naine ikka on? Sündis 27.veebruaril 1958 

Pennsylvania osariigis juudi keskklassi perekonnas. Kannatas hüperaktiivsuse 
all, käis juba 11.aastaselt psühhoteraapias . Tegi loendamatul arvul 
enesetapukatseid ning kannatas depressiooni all. Ema sõnul oli ta ka veel 
paranoidne skisofreenik.  
19.aastaselt pühkis ta jalgelt kodutolmu ja tast sai gruupi, kes kleepis külge 
selliste bändide liikmetele, nagu Aerosmith, New York Dollsi ja Ramonese 
omadele. Varsti lendas ta Inglismaale ja kohtas seal oma elu armastust, mis sai 
talle lõpuks saatuslikuks. Teda on filmis mänginud Chloe Webb. Kes? 

 
53. Millised 2 kirjanikku on kirjutanud mitmeid romaane kahasse varjunime Artur 

Erich all. Nende esimene ühine romaan “Äike” sai 1990.a romaanivõistlusel 
3.koha. Mõlemad on kirjutanud nii lastele kui täiskasvanuile. Neid ühendasid 
ka sugulussidemed. Naiskirjanikud. Üks neist lahkus meie hulgast 1999 aastal. 
Sünniaastad 1926 ja 1927. 

 
54. Kuulete raamatu “Eesti Rahvapille” (2008) juurde kuuluvalt CD-lt lugu 

“Talivalla polka”, kus mängivad kohalikud mehed Kristjan Aasav ja Kristjan 
Haljaste. Küsime 2 pilli, millel nad mängivad. 

 
55. Sellele Pariisi muuseumile pandi alus 1986.aastal ja asub Beau-Arts-ilikus 

raudteejaamas Seine vasakul kaldal. Muuseum on keskendunud prantsuse 
kunstile aastatel 1848-1915.  Siin on omale kodu leidnud impressionismi ja 
post-impressionismi suurteosed – mõned näited: Edouard Manet “Olympia”, 
James McNeill Whistleri “Ema”, Edgar Degas “Absindijoojad” ja Paul 
Gauguini “Tahiiti naised rannal”. Aastas külastab 3 miljonit inimest. Mis 
muuseumist on jutt? 

 

 



56. 2.mail 1998 ületati Särevere staadionil Guinnessi rekord. Enne seda oldi 
üritatud rekordit 1996.aasta mais ja teine kord 1997.aasta mais. Idee tuli 
Soomest ja prooviti ületada soomlaste rekordit. Võistluse korraldas Veiko 
Valang Säreverest, kohtunik oli Albert Vaino ning võistlejate kokkukutsuja 
Endel Susi. Parim mees oli Lauri Lelumees, naine Natalja Ivanova, vanim 
osavõtja 59-aastane Jaan Aavakivi, noorim 11-aastane Kalev Linnaste. Mis 
alal püstitati Guinnessi rekord? 

 
57. Seda romaani loetakse koloriitse eesti suurkirjaniku Karl August Hindrey´l 

kriitikute hinnangul autori parimaks ja hinnatumaks. Teos pälvis 1937.aastal 
Konstantin Pätsilt riigivanema auhinna. Tegevus, mida raamib 
armastusromaanile iseloomulik suhetepinge, toimub autori määratluse järgi 
aasta 1000 ümber. Kajastatud on konkreetseid ajaloolisi suursündmusi nagu 
Tartu linnuse langemine venelastele aastal 1030. Mis romaan? 

 
58. Küsime kahte Pärnumaa raudteepeatust. Esimene küsitav jaam oli endise 

Kaisma valla ainuke raudteepeatus. Viimane reisirong peatus siin 30.mail 
2010, teivasjaama tegevus lõpetati reisijate vähesuse tõttu. Teine küsitav rajati 
Tammiste raudteepeatuse asemele selle aasta jaanuaris. Mis peatustest on jutt? 

 
59. Millise riigi motoks on lause: “Ema ja emamaa on suurem kui taevas”? 

 
60. Kes on pildil? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


