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JÜRI MÄLUMÄNGUSARJA 2012/13 II ETAPP 
Küsimused: Vismarid (Eero Hermlin, Henri Kaarma, Illar Tõnisson, Toomas Uuskam) 
 

1. Nähtav vapp kuulub umbes 45 000 elanikuga hansalinnale, mille 
tuntuimate poegade ja tütarde hulka kuuluvad näiteks mereröövel Klaus 
Störtebeker, filosoof Gottlob Frege ja kergejõustiklane Marita Koch. 
Aastast 1229 linnaõiguseid omava sadamalinna vanalinn on tänaseks 
kantud UNESCO maailmapärandisse ning just tolle linna baasil loodud 
fiktiivne linn oli tegevuspaigaks kuulsas algaegade vampiirifilmis 
„Nosferatu“. Pole just palju põhjapanevaid fakte, aga ometigi on seda linna 
tänases mängus põhjust küsida. Milline linn? 
 
2. Vanas Testamendis nimetati nii kogudusetelki, mille sisemises osas hoiti kümmet käsku, 
välimises osas aga seisis menora. Salt Lake City Templiväljakul, vahetult mormoonide 
peakiriku kõrval asuvat hoonet (vasakpoolsel pildil esiplaanil) tuntakse samuti selle nimega. 
Roomakatoliku kirikus on tegu aga sakramendimajakesega armulaualeiva ja -riistade 
paigutamiseks, mille välipreester Otto Katz ja Švejk tagasiteel välimissalt ära suutsid kaotada. 
Millest jutt?   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Parempoolsel pildil on USA saatejuht ja koomik Conan O´Brien, kes aastal 2006 kiitis oma 
show´s heaks ühe presidendi tagasivalimise, kuna viimane olla temaga väliselt väga sarnane. 
Kellele koomik toetust avaldas? 
 
4. Milline on ainus metall, mida sisaldasid kõik Londoni olümpiamängudel välja jagatud 
medalid – nii nime poolest kuldsed, hõbedased kui ka pronksised? 
 
5. Mõnda aega tagasi diagnoosisid juhtivad pendlimehed kõikidel ebaõnnestunud sportlastel 
klamüüdiat. Nüüdseks on aga teadlased välja selgitanud, et selle halva haiguse sugulisel teel 
leviv versioon on väga levinud mitte sportlaste, vaid hoopis ühe loomaliigi seas. Metsikutes 
populatsioonides on koguni rohkem kui pooled selle liigi suguküpsetest emastest haiguse 
tõttu viljatud. Haiguse päritolu ei ole teada, kuid see avaldub kuse- ja suguelundite ning 
silmahaigustena, kandudes edasi paaritudes ja sünnitustel ning ka isaste kaklustel. Erinevalt 
inimestest võivad need loomad klamüdioosi ka surra. Kui 1990. aastal loendati neid elukaid 
kokku 430 000, siis täna varieeruvad hinnangud populatsiooni suuruse kohta 
loomakaitseseltside väidetavast 44 000 loomast kuni 300 000 isendini riigiasutuste arvates. 
Milliseid elukaid viib lisaks muudele hädadele loojakarja ka klamüdioos? 
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6. See konjak on maailmas läbimüügilt Hennessy järel teisel kohal, olles aga turuliidriks 
konjaki kodumaal Prantsusmaal. Konjakifirmale pani 1715. aastal aluse Kanalisaartelt pärit 
salakaubavedaja. Aastal 1849 sai konjakitootjast esimene firma, kes hakkas oma pudelitele 
silte kleepima, aastal 1918 aga serveeriti peale maailmasõjajärgse rahulepingu allakirjutamist 
osapooltele just seda konjakit. Firma peab oluliseks toota ehedaid, pehmeid ja neutraalseid 
konjakeid, joogile on omane täidlane pähklituuma maitse. Aastal 1986 ostis ettevõtte Kanada 
alkoholigigant Seagram ja 2002 omakorda Pernod Ricard. Milline konjak on Prantsusmaal 
müüduim? Kes konjakit joo, aga on tugev ajaloos, võib meelde tuletada ühte sõjaliselt edukat 
majordoomust. 
 
7. Pildil olev mees pole sünnilt eestlane, kuid on siin edukalt äri teinud: ta on andnud oma 
nime 1995. aastal asutatud ettevõttele, mis majandusnäitajate poolest on hetkel Eesti oma 
valdkonna edukaim. Kes on pildil?  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Nähtav rahaühik on naxar, mis kavatseti kasutusele võtta aastal 1994. Reaalselt aga selleni 
ei jõutud, kuigi Ühendkuningriigis olid juba valmis trükitud nii 1-, 3-, 5-, 10-, 20-, 50-, 100-, 
500- kui ka 1000-naxarised kupüürid, millest igaühel ilutses majandus- ja rahandusministri 
ning rahvuspanga presidendi nimi. Raha kurss kavatseti siduda üks-ühele USA dollariga. Kus 
pidi naxar kehtima hakkama? 
 
9. Ta töötas aastatel 1953-1961 Draamateatris näitlejana, kus talle anti imposantse kasvu ja 
võimuka ninajoone tõttu sageli aristrokraatide rolle. Richelieu´na "Kolmes musketäris" võitis 
ta isegi Moskva teatrifestivalil noore näitleja kuldmedali. 1960ndate algul siirdus Pärnu 
teatrisse, kus töötas paar aastat peanäitejuhina. Seejärel vahetas taas ametit ning kümnendi 
lõpul sai hakkama saavutusega, mille järgi me täna teda ilmselt enim tunneme. Kellest jutt? 
 
10. Aastal 1973 pälvis aasta parima albumi Grammy 
esmakordselt mitmete muusikute koostöös sündinud plaat (nt 
George Harrison, Ravi Shankar, Bob Dylan, Ringo Starr, Eric 
Clapton). Plaat oli salvestus kontserdist, kus Madison Square 
Gardenis lauldi ühe riigi toetuseks. Plaadilt võib leida ka riigi 
nime kandva pala, selle esitas George Harrison. Millise riigi 
toetuseks lauldi? 
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11. Nähtav logo kuulub ühele Euroopa suurimale filmistuudiole, mida nimetatakse tihti ka 
Euroopa Hollywoodiks. Oma riigi pealinna äärelinnas asuvas stuudios on üles võetud ka 
mitmeid päris Hollywoodi filme nagu "Mission Impossible" (1996), "Bourne´i identiteet" 
(2002) või "Casino Royale" (2006). Nimetage see alates aastast 1931 töötav filmistuudio! 
Asjakohase pealinna nimetamine toob ühe punkti.  

 
 
 
 
 
 

 
12. Habemega mälumänguküsimused on konstateerinud, et William Shakespeare ja Miguel de 
Cervantes surid ühel ja samal päeval. Levinumatel andmetel olnud nende surmal siiski üks 
päev vahet. Küll surid ühel päeval – 22. novembril 1963 – kaks inglisekeelsesse kirjandusse 
olulise jälje jätnud kirjameest, kellest üks leidis oma otsa Oxfordis ja teine Los Angeleses. 
Paraku ei jõudnud uudis kummagi surmast enamiku ajalehtede esikülgedele, sest samal 
päeval lasti Dallases maha ka USA president John Fitzgerald Kennedy. Kes oli need kaks 
tuntud kirjanikku, kes surid samal päeval, mil Kennedy tapeti? 
 
13. Mendelejevi tabelist võib leida kolm elementi, mille sümbol koosneb kahest tähestikus 
teineteisele järgnevast tähest ja seda selles järjekorras, nagu tähed ka tähestikus asetsevad. 
Üks neist on mangaan (sümbol Mn). Nimetage kaks ülejäänud elementi! Mõlemad neist on 
oma nime saanud isikute järgi, kellest üks on tuntud mütoloogiast, teine aga elas reaalselt. 
 
14. Korvpalli Euroliiga hooaja edukaim punktikütt pälvib alates aastast 2005 varalahkunud 
Alphonso Ford´i nimelise trofee. Selle auhinna on enim kordi võitnud pildil olev korvpallur – 
kaks korda baskide Vittoria Tau Ceramica ja korra türklaste Istanbuli Efes Pilseni ridades 
mängides. Kes on see snaiper, kelle saavutuste hulgas on ka nii maailmameistri kui Euroopa 
meistri tiitel?  
  

 

 
15. Pildil olev lipp lehvib üle maailmakuulsa ehitise tipus. Millise? 
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16. Neist väiksemad ja vähemkuulsamad kannavad nimesid Bayon, Baphuon, Ta Prohm, Ta 
Keo, Banteay Kdei, Ta Som, Neak Pean, Preah Khan, Saras Srang jne. Millise nime all on 
tuntud aga suurim ja kuulsaim? 
 
17. Tegevuses on legendaarne pahandusetekitaja Jimmy Jump, kes enne 2010. aasta MM-
finaali Hispaania ja Hollandi vutikoondiste vahel püüab mütsikesega kaunistada võitjale 
mõeldud karikat (ja pääses kõigest 210-eurose trahviga). Meie küsime, mis nimetust kannab 
selline villane musta äärega punane peakate, mis on enamjaolt levinud Kataloonia 
kultuuris? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
18. See 1998. aastal suusaõnnetuses hukkunud mees on ainus USA Kongressi liige, kes kunagi 
suutnud Billboardi singliedetabeli tipus figureerida (aasta oli siis 65). Muuhulgas oli tema 
näol tegemist Red Hot Chili Peppersi laulja Anthony Kiedise ristiisaga. Kes? Muusikasõpradele 
on vastamisel ehk heaks vihjeks tema hauaplaadile raiutud tekst „And the beat goes on”.  
 
19. Millega seoses on läinud Eesti poliitilisse ajalukku vasakpoolsel pildil olev Võrumaal 
Meegomäel elav agronoomiharidusega vanaproua Vaike Reial (neiupõlvenimega Lukats), kel 
tänavu 2. veebruaril täitus 81 eluaastat?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
20. Parempoolsel pildil olev ausammas on pühendatud ühe Euroopa pealinna sümboliks 
peetavale ja ka Tallinna vanalinnas tuntud naisterahvale. Kellele? 
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21. Ühe aastal 1914 tegevust alustanud vene optikaseadmete tootja järgi on tänaseks 
nimetatud terve fotograafiaharu. Liikumisena sai see alguse aastal 1991 Austrias, mil grupp 
Viini tudengeid oli Prahas käies vastava vene fotokaamera kaasa toonud. Olles filmid ära 
ilmutanud, avastasid nad, et tulemuseks on kummastavalt kaunid ülesvõtted. Peagi hakkas 
sõpradelt-tuttavatelt ning isegi võhivõõrastelt sadama küsimusi, et kust saada ka endale 
sellist kaamerat? Kivi hakkas veerema, peagi loodi vastava aparaadi võimalusi propageeriv 
institutsioon ning sündinud vool võttis mõnede fotohuviliste seas suisa kultuslikud mõõtmed. 
Kuidas nimetatakse seda nn fotofilosoofia voolu? 
 
22. Prantslane Jean Dujardin võitis oma rolli eest kodumaises 
filmis "Artist" nii Oscari, Kuldgloobuse, Independent Spirit 
auhinna, BAFTA, kui ka parima meespeaosa auhinna Cannes'i 
filmifestivalilt. Prantsusmaa tähtsaim filmiauhind César jäi tal 
aga võitmata, kuigi "Artist" teenis nii parima filmi, lavastaja 
kui naispeaosatäitja Cesari. Kes on pildil olev näitleja, kes 
näppas Dujardini nina alt parima meespeaosatäitja Cesari ja 
millises filmis ta auhinna toonud osatäitmise tegi? 
 
 
 
23. Eeskätt on see mõiste tuntud majandusteadusest, kuid oma tähendus on tal ka 
kosmoloogias. Seal tähistab see protsessi, mille käigus varajane universum paisus eksponent-
siaalselt sekundi murdosa jooksul pärast Suurt Pauku ja suurenes ruumala osas 
hinnanguliselt 10E78 korda. Tuntuimad nähtusega tegelenud teoreetilised füüsikud on Alan 
Guth ja Andrei Linde. Millest jutt? 
 
24. Millist kahte linnaosa ühendab see tuntud kahetasandiline sild, mille ülemine tasand 
avati liikluseks aastal 1964 ja alumine aastal 1969? 

 
25. Tśingis-khaani lemmiknaiseks peetakse tema esimest abikaasat, kes on oluliseks 
tegelaseks paljudes mongolite legendides. Impeeriumi valitsejannana sünnitas ta 
suurkhaanile üheksa last, kelledest said erinevatele mongoli hõimudele alusepanijad. Tolle 
võimuka naisterahva tegemistest on inspiratsiooni saanud ka surmahirmust ja sugutungist 
laulvad Harjumaa rokkarid, kes on oma ansamblile tema nime pannud. Millist ansamblit 
kuulete ehk millist nime kandis Tśingis-khaani tuntuim kaasa? 
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26. Nende vennakeste isa Aleksandr oli tunnustatud ajaloolane ja Vene Teaduste Akadeemia 
liige. Vennad saavutasid laiema tuntuse, kui osalesid koos Vladimir Putini, Vladimir Jakunini ja 
teistega legendaarse suvilakooperatiivi "Ozero" loomises. Olles algselt ärimehed, on nad 
hiljem tunnustust saavutanud ühiskondlikel positsioonidel: vanem vend (sündinud 1949) oli 
alates aastast 2004 kuni tänavu maini Venemaa haridus- ja teadusminister. Noorem vend 
(sündinud 1954) saavutas spordihuviliste hulgas tuntuse Sankt Peterburgi Zenit´i ja hiljem 
Venemaa Jalgpalliliidu presidendina, kust ta peale viimast EM-i tänavu suvel tagasi astus. 
Millist perekonnanime vennad kannavad? 
 
27. Selle kunstniku ema sünni- ja kodulinn oli UNESCO maailmapärandisse kuuluv Tśehhi 
linnake Cesky Krumlov, mistõttu veetis kunstnik seal lapsepõlves palju aega. Tema esimesed 
maastikupildid kujutavad just Cesky Krumlov´it ning kunstnik sai linnakesest inspiratsiooni 
ka mitmete hilisemate tööde loomisel. Küll ei meeldinud linnakese elanikele, et kunstnik 
hakkas oma aias maalima aktipilte linna noortest tüdrukutest ning nii jäid tema külaskäigud 
lemmiklinna pistelisteks. Aastast 1993 on Cesky Krumlovis avatud selle kunstniku nime 
kandev kunstikeskus. Kes on vasakpoolsel pildil maalinud Cesky Krumlov´it? 

 
28. Parempoolsel pildil on noorpõlvefoto aastal 2009 surnud mehest, kes oma "kuulsuse" 
saavutas aastatel 1941-1949, kuid kelle kohta teavad ilmselt vähesed, et algkooli lõpetas ta 
Skopjes, gümnaasiumi aga Belgradis. Kes? 
 
29. See rahvusvaheline muusikateenus on loodud Rootsis aastal 2008 ja seisneb samanimelise 
programmi allatõmbamises, mis võimaldab kuulata erinevat laadi muusikat. Maksta tuleb 
teenuse eest ainult siis, kui sa ei soovi sellega kaasatulevat reklaami. Suurimaks probleemiks 
teenuse levikul on autoriõiguste rägastik, mis eeldab igas riigis eraldi lepingute sõlmimist. Nii 
oligi teenus mais 2012 kättesaadav vaid 14 Euroopa riigis, kuid kasutajaid on sellel juba üle 
10 miljoni ja kompanii asutaja Daniel Ek valiti ajakirja Time poolt aastal 2012 maailma 
mõjukaimate inimeste hulka. Millist nime kannab see ettevõte / muusikaprogramm? 
 
30. Audi logol on teatavasti neli rõngast. Millise kuulsust kogunud 
Saksa ettevõtte sümbolina sai aga tuntuks see kolme rõngaga 
logo? 
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31. Sellel Ermitaaźis asuval skulptuuril on kujutatud tegelast, kelle 
järgi on nime saanud päikesesüsteemi kõige suurem kuu – 
läbimõõduga umbes 5268 kilomeetrit. Kes? 
 
32. Jalgpalli MM-võistlustega on alates aastast 1966 käinud kaasas 
ka ametlikud maskotid. Esimeseks maskotiks (Inglismaal 1966) oli 
lõvi Willie, loomadest-lindudest on seda rolli täitnud veel koer (USA 
1994), kukk (Prantsusmaa 1998), veel üks lõvi (Saksamaa 2006), ja 
leopard (LAV 2010) ning valmistumas on armadill (Brasiilia 2014). 
Aastatel 1970-78 olid maskottideks poisid, Itaalias 1990 üks 
jalgpallipeaga pulgamees ja Jaapanis/Lõuna-Koreas 2002 futu-
ristlikud arvuti abil loodud olevused. Kes või mis olid aga jalgpalli 
MM-i maskottideks vastavalt Hispaanias 1982 ja Mehhikos 
1986? Lisame, et mõlemat maskotti (nimedeks vastavalt Naranjito 
ja Pique) tuleks otsida ühest ja samast valdkonnast. 
 
33. Selle 73 km2 suuruse vulkaanilise päritoluga arhipelaagi elanike arv jääb 14 000 ringi. 
Asub see emamaast umbes 200 km kaugusel kagus. Peamise (arhipelaagiga samanimelise) 
saare suuremad keskused on Fira ja Oia. Oma praeguse, ühe naispühaku järgi tuletatud nime 
on saar saanud XIII sajandil veneetslastelt. Põhiline elatusallikas on turism, populaarsed on 
kohalikud punase liivaga rannad. Et saarel puuduvad looduslikud veeallikad, veetakse 
vajaminev vesi mujalt sisse. Palju kahju on põhjustanud maavärinad, viimane neist 1956. 
aastal, hävitades suurema osa hoonetest. Mis koht? 
 
34. Aastal 1996 kaebasid 15-aastasena Californias mõrvatud Elyse Pahleri vanemad ühe 
ansambli kohtusse, kuna satanistidest mõrvarid olid küsitava ansambli fännid. Bändi 
süüdistati tahtlikus noorsoo rikkumises ning leiti, et ansambli lood „Postmortem“ ja „Dead 
Skin Mask“ olid andnud mõrvaritele detailseid instruktsioone tapatööks. Kohus vaagis 
juhtumit mitu aastat, kuid leidis siiski, et süüdistused on alusetud. Millise ansambli 
biograafiasse kuulub see omalaadne kohtusaaga, millest on inspireeritud ka hilisemaid 
filmistsenaariume? Eestis on jõuk oma ainsa kontserdi andnud juulikuu esimesel päeval aastal 
2008.  
 
35. Millist ühist nime kannavad pühapaik vasakpoolsel pildil, jumal Krishna väidetav 
sünnipaik, ja ühekäeline kunstnik-luuletaja parempoolsel fotol?  
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36. Vanim tänaseni ilmuv venekeelne ajakiri alustas ilmumist aastal 1861 Peterburis ja on 
seejärel ilmunud 150 aastat peaaegu ilma vaheaegadeta. Omakandi üheks esimeseks 
hariduslikuks ajakirjaks kujunenud źurnaalis töötasid aastate jooksul ka näiteks Vladimir 
Obrutśev ja Ivan Jefremov. Täna on ajakirja nimest tulnud kaubamärgi alla koondunud 
mastaapne äri, mis hõlmab endas nii toiduajakirja, TV-saadet, netiportaali, reisiteatmikke jms. 
240-leheküljelist ajakirja ilmub aga igal kuul endiselt 200 000 eksemplari. Milline ajakiri / 
kaubamärk? 
 
37. Sellel pühakul raiuti pea maha Amiens´is, kuid seotud on ta eelkõige oma sünnilinna 
Pamplonaga. Just talle pühendatud pidustuste ajal toimub Pamplonas maailmakuulus 
härjajooks, enne mida kõik jooksjad talle solidaarselt palvet laulavad. Kes? 
 
38. Millist ühtset nime kannavad Maranello lähedal asuv Ferrari omandis olev 
võidusõidurada ja üks hetkel tootmises olevaid Ferrari mudeleid 599 GTB?  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
39. Kui te metsas uitades satute juhtumisi kohtama vasakpoolsel pildil nähtavat puguseent, 
siis on loodusteadlaste kinnitusel tegemist hästisäilinud ökosüsteemiga metsaga. Enamik selle 
seeneperekonna Eestis kasvavatest liikidest (Berkeley, väike, tume, punakas, triibuline, kausjas, 
naba- ja kääbus- ..........) on Punases Raamatus arvatud ohualdis või haruldaste liikide hulka. 
Süüa nad ei kõlba, aga silmale on ilusad vaadata. Mis seen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40. Kuuldav ansambel sai oma nime kodulinna saastatud tööstusrajooni rahvapärase nime 
järgi, kuid võib mõtted viia hoopis ühele 360 km2 suurusele territooriumile, mille kujutist 
näete. Milline ansambel? 
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41. Aastal 1799 leidsid evengid Leena suudme lähedalt mammuti laiba, mille kevadveed olid 
igikeltsast välja uhtunud ja mis oli suurepäraselt säilinud koos liha, naha ja karvadega. Alles 
seitse aastat hiljem, aastal 1806 jõudis sinna Peterburi Teaduste Akadeemia poolt saadetud 
teadlane, kellel õnnestus endale saada selle mammuti peaaegu täielik luustik koos 
ligamentidega, osa nahka, osa siseelundeid, üks silm ja 12 kg karvu. Kõik ülejäänu olid hundid, 
karud ja koerad vahepeal ära söönud. Säilinud osa mammutist eksponeeriti aga edaspidi 
Peterburi zooloogiamuuseumis ning kuulus ekspositsioon (vasakpoolsel pildil) ongi nime 
saanud tolle teadlase järgi. Millise nime all nähtavat mammutit tuntakse?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. Lisaks maailmameistritiitli võitmisele tunnistati see 191 cm pikk ja 93 kilo kaaluv 
sportlane oma ala viimatiste MM-võistluste parimaks. Kes on pildil? 
 
43. Selle romaani autor on USA kirjanik Robert Bloch (1917-1994), kuid tuntuks sai romaan 
alles peale selle alusel vändatud filmi linastust: põhjuseks filmi vändanud reźissööri tegevus, 
kes väidetavalt ostis enne linastust kokku kõik romaani saadaolevad eksemplarid, et hoida 
filmi süźeekäiku saladuses. Filmiplakatitel manitses reźissöör jõudma inimesi kinno 
õigeaegselt, et nad millestki olulisest ilma ei jääks ning kinojärjekorrad olnud seetõttu filmi 
linastudes mitu kilomeetrit pikad. Milline romaan / film? 
 
44. Maailma esimene veealune restoran avati 2006. aastal oma riigi ühes populaarsemas 
kuurortis. Ümbritseva imetlemine toimub restoranis läbi 62 panoraamse vormitu akna (mille 
paksus on sõltuvalt suurusest 8,5 kuni 13,5 cm), peaaegu iga laua ääres on kaks sellist akent. 
Üks nendest akendest on seinas, kuhu külge on kinnitatud ka laud ning teine aken on laua 
kohal olevas laes. Põrandad on restoranis tehtud tugevdatud liivast ja kaetud läbipaistva 
epoksüüdvaiguga ning jätvad mulje nagu kõnniks külastaja märjal liival. Millises linnas see 
ainulaadne restoran asub? Ühe punkti saab asjassepuutuva veekogu nimetamise eest. 
 
45. Pildil on kuunatside maailmahävitusrelv ulmekomöödiast "Iron Sky". Relvaga sama nime 
kannab originaalkeeles aastal 1876 etendunud heliteos, mida kuulete ja mis on üks neljast ühe 
suurema muusikateose osast. Millist nime kannab see ulmerelv? 
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46. Pildil olev sild asub oma riigi pealinnas ja kannab mehe nime, kes sai kuulsaks ainult 
seetõttu, et kodanikud nimedega Muhamed Mehmedbasic ja Nedeljko Cabrinovic osutusid 
käparditeks. Kelle nime sild kannab? 

 

47. Kes on kunstnik ja mis on maali nimi? 
Tegemist pole kõige tuntuima samanimelise 
maaliga ega ka ilmselt kunstniku kõige tuntuima 
tööga. 
 
48. See kirjamees sündis 1944. aastal Rootsis, aga riigi kodakondsuse sai alles 31-aastasena. 
Enne seda jõudis ta 10 kuud istuda vanglas, põhjuseks Rootsi luure poolt kommunistide 
suhtes viljeldud ebaseadusliku jälitustegevuse paljastamine. Hiljem on teda omakorda  
süüdistatud koostöös KGBga, mida ta osaliselt ka tunnistas. Tema ulatuslikust 
ilukirjandusloomingust on eesti keeles ilmunud ajalooline triloogia templirüütel Arn 
Magnussoni seiklustest, karmikoeline vägivalda lahkav noorteromaan „Kurjus” ja põnevik 
„Madame Terror”, mille peategelaseks autori paljude teoste keskne kangelane sõjaväeluuraja 
Carl Hamilton. Kes on see kirjanik? 
 
49. Võitlust valesti pargitud autodega saab pidada ka nendest tankiga üle sõites, nagu näete 
juuresoleval pildil. Tankiluugist paistab linnapea, kellele see tegu tõi Ig Nobeli rahupreemia. 
Millise linna linnapea on tanki juhtimas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50. Christina Aguilerat olete küllap kõik laulmas kuulnud. Millise riigi üks populaarsemaid 
(kui mitte kõige populaarsem) artiste on aga kuuldav Christina Aguilar? 



Jüri mälumäng 
10.10.2012 
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VASTUSED 
 
1 Wismar  
2 Tabernaakel  
3 Tarja Halonen Soome president 2000–2012 
4 vask kuldmedal: 92,5% hõbedat, vähemalt 6 g kulda, ülejäänud vask; 

hõbemedal: 92,5% hõbedat, ülejäänud vask; 
pronksmedal: 97% vaske, 2,5% tsinki, 0,5% tina 

5 koaala  
6 Martell viide Karl Martell´ile, kes oli võidukas aastal 732 Toursi lahingus 
7 Aku Sorainen advokaadibüroo Sorainen 
8 Tśetśeenia  
9 Arvo Kruusement mängufilmi "Kevade" (1969) reźissöör 
10 Bangladesh "The Concert for Bangladesh" 
11 Barrandov Studios  asuvad Prahas 
12 C. S. Lewis; Aldous Huxley peateosed vastavalt "Narnia kroonikad" ja "Hea uus ilm" 
13 kaadmium (Cd), nobeelium (No) saanud nimed vastavalt Kadmose ja Alfred Nobeli järgi 
14 Igor Rakoćević EM kuld 2001 ja MM kuld 2002 Jugoslaavia koondises 
15 Pisa torn  
16 Angkor Wat  Kambodźas Siem Reap´i lähedal asuvad kuulsad templid 
17 barretina  
18 Sonny Bono Cheri eksabikaasa, Billboardi Nr 1 lauluga "I Got You Babe" 
19 Ansipi ämm poliitilises ajaloos on teemaks tema sünnipäev aastal 1988 
20 Molly Malone monument asub Dublinis 
21 lomograafia LOMO kaamera järgi 
22 Omar Sy; "1+1" ("Intouchables")  
23 inflatsioon  
24 Brooklyn; Staten Island pildil Verrazano sild  
25 Börte  
26 Fursenko  Andrei ja Sergei 
27 Egon Schiele  
28 Arnold Meri  
29 Spotify  
30 Friedrich Krupp AG / Krupp  
31 Ganymedes  
32 apelsin; pipar (jalopeno)  
33 Santorini püha (Santa) Irene nimest 
34 Slayer  
35 Mathura kirjaniku kodanikunimi on Margus Lattik 
36 Vokrug Sveta  
37 San Fermin / Püha Fermin  
38 Fiorano  
39 maatäht  
40 Sektor Gaza  
41 Adamsi mammut Michael Friedrich Adamsi järgi 
42 Jevgeni Malkin  
43 "Psühho" Filmi väntas Alfred Hitchcock (1960) 
44 Eilat restoran asub Punases meres Iisareli lõunapoolseimas linnas 
45 Götterdämmerung viimane osa ("Jumalate hukk") Wagneri "Niebelungide sõrmusest"  
46 Gavrilo Princip Franz Ferdinandi tapja, sild asub Sarajevos 
47 Rene Magritte; "Mona Lisa"  
48 Jan Guillou  
49 Vilnius linnapea Arturas Zuokas 
50 Tai  
 


