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1. Mis linnas võime näha sellist skulptuuridegruppi? 

 
2. 29. aprillil päästsid Fishtaili ja Zermatti töötajad Annapurnal korea alpinistide ja nende 

šerpade grupi 6950 m kõrguselt. Sellega püstitati ka maailmarekord, mida on suurte riskide 
tõttu väga raske ületada. Kuidas need alpinistid päästeti või mis arvestuses rekord püstitati? 

3. Kuidas nimetatakse makromajanduses kinnist majandusruumi ehk olukorda, kus riik üritab 
maksimaalselt toime tulla ainult oma vahendite ja ressurssidega, kulutab toodangu ise ning 
eksport ja import on minimaalne? Praeguse aja parim näide on ilmselt ikkagi Põhja-Korea. 

4. Niimoodi saab lõpplahenduse juunikuine 625 000-eurose auhinnafondiga ATP-sarja 
tenniseturniir Londonis. Üks finalistidest virutab vihahoos jalaga vastu mingisugust 
joonekohtuniku tooli ümbritsevat reklaamiriba, mis aga juhtub olema natuke kõvemast 
materjalist ja põhjustab joonekohtunikule parempoolsel fotol nähtava vigastuse. Mõistagi 
diskvalifitseeritakse eduseisus (7-6, 3-4) olnud tennisist ebasportliku käitumise eest ning 
horvaat Marin Čilići jaoks on turniirivõit nagu maast üles korjatud. Kes on see tennisist, kes 
oma temperamenti ohjata ei suutnud?  

  
5. Kuulduste järgi olnud see umbes 2-meetrise läbimõõduga, puhtast hõbedast ja kaalunud üle 

130 kg. Kahjuks hävis nimetatu 1160. a rahvarahutuste ajal. Siiski pole too kaotus 
korvamatu, sest midagi on sellest siiski säilinud. Millisest ka Eestiga seotud asjast on jutt?  



6. Keda kujutab see pisike elevandiluust kujuke? Kuigi valitseja nimi on väga tuntud, teatakse 
temast endast väga vähe, teadaolevalt on tegu ainsa säilinud skulptuuriga, ei teata ka tema 
matmispaika ega kuigi palju muud. Seetõttu on mõned uurijad hakanud arvama, et küsitav 
isik ei ole üldse reaalne ajalooline isik. 

 
7. Kes on see 1997. aastal AIDS-i surnud muusik, kes 1978. aastal massitseremoonia käigus 

abiellus korraga 27 naisega, kellest paljud olid tema bändi lauljad ja tantsijad? Hiljem seadis 
ta siiski sisse rotatsioonisüsteemi, mille kohaselt oli tal korraga ainult 12 naist. 

8. Pildil on kujutatud kõige tähtsam Austraalia põllumajanduspiirkond, mis katab seitsmendiku 
kogu Austraalia territooriumist ja kus asub kontinendi kõige viljakam pinnas. Piirkond on 
nime saanud sealse kahe suurima jõe järgi, mis on aga äärmiselt saastunud, suuresti just 
põllumajandustegevuse tõttu. Mis nime kannab see Austraalia viljaait (põhimõtteliselt 
ootame vastuseks kahe jõe nimesid)? 

                                             
9. Millist ingliskeelset terminit kasutatakse kvaliteetaktsia kohta? Selle all mõeldakse hästi 

tuntud ja juhitud, finantsiliselt tugevate avalike ettevõtete lihtaktsiat, mille väärtus on üle 
aja stabiilselt suurenenud ning mis on kergelt kaubeldav (likviidne), reeglina mõnel suurel 
rahvusvahelisel börsil. Kui termin tõlkida eesti keelde, saame ühe Jüri sarjas pikka aega 
osalenud võistkonna nime (osales hooajast 2000-01 kuni hooajani 2008-09). 

10. Inglise luule ajaloos on märkimisväärne koht 18.-19. sajandi vahetusel Loode-Inglismaal 
tegutsenud romantistide koolkonnal, nn. Järvekoolkonnal (Lake Poets), kelle kolmeks 
juhtfiguuriks olid William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge ja Robert Southey. Neist 
kolmest on ehk kõige vähem tuntum Southey, keda aga lisaks luulealastele saavutustele 
võib pidada ka ühe küllaltki tuntud muinasjutu autoriks. Millise muinasjutu? 



11. Kui Lee Harvey Oswald 1959. a lõpus läbi Soome Nõukogude Liitu sõitis ning avaldas soovi 
seal elada, suunati ta 1960. a alguses tööle raadiovabrikusse, kus ta treipingi taga seadmete 
metallosi vorpis. Loomulikult oli tema jälgimiseks määratud KGB agent ja vabrikus oli ka 
eraldi inimene, kes vastutas Oswaldile vene keele õpetamise eest. See 1934. aastal 
sündinud mees oli raadioelektroonika alase haridusega ning töötas parajasti raadiovabriku 
vaneminsenerina. Aastakümneid hiljem sai aga temast oma kodumaa riigipea. Kes oli see 
mees, kes umbes aasta töötas koos Lee Harvey Oswaldiga ja õpetas talle vene keelt? 

12. Millise 2012. a hittfilmi peamiseks pahategelaseks on fotol kujutatud kriminaal Boris the 

Animal? Nagu viimasel ajal reegliks, ei ole tegemist mitte 100%-lise originaaltoodanguga, 
vaid kunagise hiti järjega. 

 
13. Kelle viimased (ja ilmnes, et ka küllaltki mõjusad) sõnad olid: „Dieu sait qui a tort et a pëché. Il va 

bientot arriver malheur à ceux qui nous ont condamnés à mort.“? Küsimusele valitud number ei ole 
sugugi juhuslik. 

14. Suetonius (täisnimega Gaius Suetonius Tranquillus) oli Vana-Rooma ajaloolane, kelle 
tippteoseks oli „Keisrite elulood” (e.k. 2009), kus ta lahkas 12 Rooma valitseja, alates Julius 
Caesarist ja lõpetades Domitianusega, elu ja tegevust. Milline Rooma keiser oli tema järgi 
ainus nendest 12-st, kelle seksuaalseks orientatsiooniks võib kahtluseta märkida straight – 
mehi ja poisse ta ei pruukinud. Küsitav pakkus näiteks välja ka ladina tähestiku täiendamise 
kolme uue tähega (vt. allpool), aga nagu veenduda võime, ei saanud sellest asja. 

 
 

 
 

15. Katkendeid kuuldavast laulust olete küllap kõik korduvalt kuulnud. Nüüd aga kuulete laulu 
tervikuna ja küsime, kes on laulu esitaja? 

 
 
 
 
 
 
 
 



16. Sittumise ja kunsti seosed pole sugugi väga uus nähtus. Vasakpoolsel pildil on näha üks 
tuntud kunstnik, kes poseerib 1898. aastal fotograafile rannal sittudes. Küsitav suri paar 
aastat hiljem, alkoholismist ja süüfilisest põhjustatud hädadesse. Kes? 

    
17. Parempoolsel fotol kujutatud naisterahvas on Ann Elizabeth Hodges (1923-1971), kes elas 

USA-s, Alabama osariigis Sylacauga linnas. Nähtav vigastus pärineb 1954. a 30. novembrist 
ning teadaolevalt on ta seni ainus inimene, kes on saanud vigastada sellisel moel. Mil moel?    

18. See teadlane oli kogu oma elu teise poole vaimselt ebastabiilne, kannatades mh ka oma 
teooriate mittemõistjate ning pahasoovlike inimeste kriitika tõttu, mistõttu lõpetas 1906. 
aastal Vahemere ääres Duinos suvitades oma elu enesetapuga. Tema ja Ernst Schrödingeri 
büst on näha Viini Ülikooli õuegaleriis. Teadlase hauakivisse on raiutud üht tema peamist 
teaduslikku saavutust kokkuvõttev valem S= k. log W. Kes oli see persoon? 

19. Ükski meie tehtud mäng ei saa toimuda ilma natsiküsimuseta. Ilmselt on vähem neid, kes on 
käinud Katõnis, märksa rohkem aga neid, kes Hatõnis. Nüüd on selgunud, et Valgevenes (u. 
40 km Minskist) asuvat Hatõni küla ei põletanud maha sakslased ise, vaid peamiselt 
ukrainlastest koosnenud politseisalk Grigori Vasjura juhtimisel. 23. märtsil 1943 olid 
partisanid tulistanud sakslaste autot, mis saigi Hatõni põletamise ajendiks. Tulistamise 
käigus sai surma kapteni aukraadis  olümpiavõitja. Kes? 

20. Eelmisel hooajal küsis võistkond Tabasalu KEK Jüri mängus nn. 27-klubi - 27-aastaselt 
surnud kuulsaid muusikuid (Janis Joplin, Brian Jones, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt 
Cobain, Amy Winehouse jt.). Küsitav mees kuuluks oma elukäiguga sellesse klubisse nagu 
rusikas silmaauku, ainsaks takistuseks on see, et ta vedas välja natuke kauem ning suri 1975. 
aastal 28-aastaselt, üllatus-üllatus, narkootikumide ülemanustamise tõttu. Oluliselt rohkem 
ei jätkunud elupäevi ka tema muusikust pojale. Kuigi mõnedel on õige vastus ehk juba kirjas 
ka ilma muusikat kuulmata, siis sellegipoolest laseme ka pillilugu. Kes laulab? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.  (Üks kooliajast meeldejäänud koerustükk oli järgmine: võeti mingi õpik, otsiti sealt mõne 
inimese foto või pilt ning hakati seda sodima, „täiendades” inimese nägu mitmesuguste 
elementidega – joonistati ette prillid, vuntsid, habe, mingi arm või plaaster, suunurka 
sigarett, teistsugune soeng jne. Alati kui näen allpool kujutatud isikust seda pilti, tekib 
miskipärast tunne, et ka see isik nägi tegelikult välja hoopis teistsugune, ent keegi on tema 
algset väljanägemist mõnevõrra „korrigeerinud”.) Ent see selleks. Küsitava isiku näol on aga 
tegemist Hispaania läbi aegade ühe kuulsaima luuletajaga (1580-1645), kelle suurimaks 
rivaaliks eluajal oli Luis de Góngora. Enamus tema satiirilisi luuletusi aga kahjuks kunagi 
võimudevastasuse tõttu ilmumisluba ei saanud, tagatippu pidi mees veetma ka mitu aastat 
vanglas. Kes? 

  
22. Millist kultuuri kasvatatakse parempoolsel fotol? Kasvab ka Eestis, kuid meil tööstuslike 

mõõtmetega põlde pole kohanud 
23. See USA-s Oregoni osariigis asuv järv on moodustunud Mazama vulkaani kaldeerasse. Järve 

pindala on 52,9 km² ja suurim sügavus 594 m, millega see on USA sügavaim järv (maailmas 
sügavuselt seitsmes). Järve ega sellest välja ei voola ühtegi jõge. Järv paistab silma ka 
läbipaistvusega, 1997. aastal mõõdeti läbipaistvuseks 43,3 m, mis peaks olema 
maailmarekord. Mis nime kannab see järv? 

24. Jamaika on suveolümpiamängudelt nüüdseks võitnud 67 medalit ning koguni 66 neist on 
võidetud kergejõustikus (ja neistki omakorda 63 sprindidistantsidelt). Ainsa mitte-
kergejõustiku medali on Jamaikale toonud mees nimega David Weller, 1980. a Moskva 
olümpiamängudelt. Mis spordialal Weller Moskvas pronksmedali võitis?  

25. Jovanotti ehk Lorenzo Cherubini on üks populaarsemaid itaalia lauljaid. Ühest tema laulust 
tehtud eestikeelne cover on üks kõige populaarsemaid eestikeelseid laule YouTube´is 
(ilmselt üldse kõige vaadatum, kui mitte arvestada Kerli ingliskeelseid laule, millest mõnel ka 
10 miljonit vaatamist), ligi kahe miljoni klikiga. Eriti mõttetu ballastina lisaks, et selle laulu 
taustal olevat abiellunud ka Keit Pentus ja Rain Rosimannus. Mis laul ja kes esitab? Küllap ei 
ole siin saalis kuigi palju inimesi, kes antud lauljalt veel mõnda laulu teaks. (Tegelikult oleks 
see isegi murettekitav, kui teaks).  

 
 
 
 
 



26. Kariibi meres elav Menippe mercenaria ehk Florida kivikrabi on populaarne delikatess. 
Erinevalt paljudest teistest krabidest on nende kasvatamisel üks omapära, nimelt lastakse 
nad korduvalt vabaks. Miks? 

27. Fotol on USA näitleja William Daniels (s. 1927), kelle tuntumate ülesastumiste hulka 
filmilinal kuuluvad ehk „The Graduate” (1967) (mängis seal Dustin Hoffman’i tegelaskuju 
isa), „The Parallax View” (1974), „The Blue Lagoon” (1980), „Reds” (1981) ja „Blind Date” 
(1987). Arvukate TV-rollide hulka kuulub ka osatäitmine ühes kunagises USA TV-sarjas, kus 
me Daniels’i küll kordagi ei näe, ent mis sellest hoolimata oma tuntuse poolest kaalub ehk 
üles kõik mehe ülejäänud rollid. Millise kunagise telesarjaga on tegemist? 

        
28. Näete piltidel fragmente ajaloolisest raamatust, mis kuulub oma maa kõige kuulsamate 

museaalide ja sümbolite hulka. See on Uue testamendi nelja evangeeliumi koondav raamat 
umbes 9. sajandist või veelgi varasemast ajast. Raamatu suurim väärtus on tema peened 
illustratsioonid ning ta on nime saanud viikingite rünnakute eest kaitseks rajatud linna järgi. 
Raamatuga seotud animafilm oli 2010. aastal Oscari™ nominentide seas. Mis on selle 
raamatu nimi? 

29. Sel aastal me klassikalist muusikat helindi järgi ei küsi, kuna mitmel varasemal korral on 
sellealane küsimus läinud kas üldse nulli või on siis suhteliselt elementaarne küsimus 
kogunud vähe õigeid vastuseid. Seetõttu on heli seekord asendatud pildiga, aga küsimus ise 
on sellest hoolimata elementaarne. Mis ooperist pärineb alljärgnev pilt?   

 
30. Topelt ei kärise, seega teinegi natsiküsimus. Kuulete instrumentaalversiooni ühest 

marsilaulust. Millise naisenime järgi, mis laulus üsna sageli kõlab, seda tuntakse? 
 
 



31. Kelle majamuuseumiga on tegemist? 

 
32. Äsjastel Londoni olümpiamängudel kõvasti lammutanud USA meeste korvpallikoondise 

ridades tegi mehetegusid ka Minnesota Timberwolvesi mängija Kevin Love. Ühes mängus 
pillas üks TV-kommentaator lause, mis kõlas umbes nii: „Love on tõenäoliselt ainus USA 

koondise liige, kes ei ole oma suguvõsa kuulsaim esindaja, kuna…”. Love’i onu on nimelt 
Mike Love, kes on ühe kuulsa ansambli asutaja ja liige (koos veel paari sugulasega). 
Ansambel lammutas peamiselt 1960-ndatel, ent andis näiteks sel aastal välja oma 30-nda 
uut materjali sisaldanud stuudioalbumi, esimese pärast ligemale 20 aastat. Mis ansambel?  

33. Kui hästi maksad, siis võidakse su nimi anda päris suurtele asjadele. India ookeani lääneosas 
jookseb loode-kagu-suunaliselt veealune mäeahelik, mis on osaks Kesk-India ahelikust. See 
on saanud nime firma järgi, kes rahastas aheliku avastanud okeanograafilist ekspeditsiooni. 
Mis ahelik? Firma tooteid võib leida praktiliselt kõigist meie toidupoodidest ja näha on, et ka 
mitmed tänased mängijad on mängu eel poodi külastades tühjendanud asjakohast riiulit. 

34. Vasakpoolne ja keskmine mees on mõistagi vastavalt Karl Marx ja Friedrich Engels. Nendega 
ühte ritta sobib kindlasti ka kolmas, parempoolseim mees - lisaks suurele habemele ka ehk 
seetõttu, et just tema ideed mõjutasid tugevalt marksistliku dialektika arenemist - teda 
peetakse omamoodi sillaks Hegeli ja Marxi vahel. Kes on see filosoof? 

         
35. Vasakul oleva noorluuletaja debüütkogu oli 2009. a „Me vaatame kuud, kuni jääme 

pimedaks”. Paremal oleva noorkirjaniku debüüdiks oli 2009. a näidendivõistlusel teise koha 
saanud „Kas ma olen nüüd elus”. Muidu ei oleks neid kahte eriti mõtet küsida, ent lisaks 
ühisele tegevusalale on tegemist veel paari huvitava kokkusattumusega: 1) neil on 
ühesugune eesnimi; 2) nende mõlema perekonnanimed kuuluvad otsapidi geomeetria 
valdkonda, ent tähistavad mõnevõrra erinevaid asju. Mis on nende nimed?  

   



36. Kui nii Barack Obama kui ka asepresident Joe Biden’iga peaks praegu midagi „juhtuma” 
(surm, tagasiastumine, ametist kõrvaldamine jms.), siis kes on see persoon, kellest saab USA 
president? Vasakpoolsel fotol oleva isiku näol on tegemist vabariiklasest praeguse USA 
esindajatekoja spiikriga. 

              
37. Kes on parempoolsel fotol olev Eesti mullateadlane? 
38. See Aafrikas ja mõnedes Aasia riikides elav loom on kõige agressiivsem kärplane. Ta peab 

edukalt jahti nii kilpkonnadele kui madudele, võib rünnata endast kordi suuremaid 
imetajaid, käib otse mesilastepesas mett söömas, on kaevanud söögiks üles isegi inimeste 
laipu ning teda olevat väga raske tabada, sest erilise karvkatte tõttu ei suuda enamasti 
näiteks nooled sellest läbi tungida. Milline loom, tuntud iseloomuliku heleda seljavärvi 
poolest? 

  
39. Läti kümnevõistlejatel pole seni erilisi saavutusi olnud, kuid 2011. a juunis püstitati 

Valmieras uus Läti rekord 8312 punktiga. Enne seda oli lätlastest praegu kehtiva punktitabeli 
järgi 8000 punkti piiri ületanud vaid kaks (Eestis seni 11) meest – Janis Karlivans (8271) ja 
Rojs Piziks (8045). Kui meie Mikk Pahapill oli 2011. a maailma edetabelis 4. kohal 8398 
punktiga, siis lätlane oli oma rekordiga samuti tublil 7. kohal. Londoni OM-il pidi ta aga 
leppima vaid 7649 punkti ja 22. kohaga. Kes? 

40. Mis on kuuldava muusikapala pealkiri? 
 
 
 
 
 



41. Kuigi selle üle võib vaielda, olevat esimene selline loodud 16. sajandi lõpus Filipiinidel 
Manilas, praegu tuntud nimi pärineb 19. sajandi keskpaiga Singapurist. Praeguseks on neid 
üle maailma, Eestis veel mitte, vähemasti mitte sõna otseses mõttes. Euroopa esimeseks 
peetakse Liverpooli, USA-s San Francisco oma ja suurim on New Yorgis. Aafrikas on neid 
vähem, aga siiski nt. Mauritiusel, Lõuna-Aafrikas ja Madagaskaril. Millega on tegu? 

42. See saksa-vene päritolu mees sündis 1846. aastal Peterburis ja sai tuntuks mitmel alal, 
muuhulgas geograafi, botaaniku ning meteoroloogina, suurima panuse on aga andnud 
ilmselt klimatoloogiasse, kus teatud modifikatsioonidega kasutatakse tänapäevani 
temanimelist kliimaklassifikatsiooni (troopiline, kuiv, niiske, polaarkliima jne). Küsitava 
loomingut ei tohiks segamini ajada Alissovi kliimaklassifikatsiooniga, mida meile omal ajal 
koolis õpetati. Peale selle oli ajastule omaselt tegu ka esperanto propageerijaga. Kes oli see 
1940. aastal Grazis surnud mees? 

43. Ta (1780-1839) oli sikhide riigi rajaja ning esimene ja kuulsaim valitseja. Rõugearmiline ja 
ühesilmne sõjamees vallutas 1799. aastal Lahore, kuulutas end 1801. aastal maharadžaks 
ning pani Pandžabi, Sindi, Kašmiri ja Hindukuši mäestikualadel kehtima sikhide ülemvõimu. 
Pärast tema surma alanud kodusõda tõi kaasa konfliktid Briti Ida-India Kompaniiga, inglased 
vallutasid sikhide riigi kahes sõjas 1845-46 ja 1848-49. Kes? 

44. 1985. aastal varises kokku ühe riigi veinieksport, seda kummalise skandaali tõttu. Nimelt 
olid mõned tootjad hakanud veini magusamaks ja täidlasemaks muutmiseks lisama sellele 
mürgist dietüleenglükooli, mis tavainimesele rohkem tuntud kui automootori 
jahutussüsteemis ringleva antifriisi komponent. Asi tuli ilmsiks juhuslikult, kui maksuametile 
hakkas tunduma kahtlane, miks on veinitootjatel ühtäkki suurtes kogustes selle aine ostmist 
tõendavaid tšekke. Hoolimata sellest, et riigi veinitööstus on tänaseks ammu kosunud ja 
oma hea maine taastanud, ei sega see suuremate teadmiste ja parema mäluga 
veinisõpradel vandeseltslaslikku nägu tegemast, kui juhtumisi selle riigi veini pakutakse. Mis 
riigi veinitööstust selline skandaal põhjalikult raputas? 

45. Kes on need kaks meest? 

 
 
 
 
 
 



46. 1945. a Nobeli füüsikapreemia laureaadi perekonnanimi sisaldub 1954. a Nobeli 
keemiapreemia laureaadi perekonnanimes. Nimetage need kaks nobelisti! 

47. Milline 20. sajandil väljasurnud tiigriliik oli kõige väiksem tiigrite seas? Piiratud toidulaua ja 
elutingimuste tõttu oli ta suuruselt pigem jaaguari või puuma-laadne, kaaludes alla 100 kilo. 
Temast on säilinud mõned fotod, nahad ja skeleti osad, kuid elavana pole ühtegi kunagi 
pildistatud ega filmitud. 

48. 1986. aastal tegi küsitava riigi president ettepaneku viia riigi pealinn tollasest ca 3 miljoni 
elanikuga pealinnast ära 950 km. kaugusele jäävasse, lõunas asuvasse mõnekümne tuhande 
elanikuga Viedma linna. 1987. aastal lükkas Senat selle plaani siiski tagasi. Mis riigis oli 
selline pealinna vahetamise plaan? 

49. Laste adopteerimine kuulsuste poolt pole sugugi nii uus nähtus kui praegu võib tunduda 
Madonna, Angelina Jolie jt. näitel. Milline Monacosse maetud tuntud naine (1906-1975) 
lapsendas 12 last, keda ta nimetas „Vikerkaare hõimuks”? Need olid Akio (korea poiss), 
Janot (jaapani poiss), Luis (kolumbia poiss), Jari (soome poiss), Jean Claude (prantsuse 
poiss), Moïse (juudi poiss), Brahim (alžeeria poiss), Marianne (prantsuse tüdruk), Koffi (poiss 
Elevandiluurannikult), Mara (venetsueela poiss), Noël (prantsuse poiss) ja Stellina (maroko 
tüdruk). Viisakusest on siia lisatud pilt lastega rannas, mitte mõni tema aktifotodest. Suhted 
adopteeritud lastega halvenesid, sest ema oli pidevalt ära ja tekkisid ka rahamured. 
Muuhulgas läks ta eriti tülli oma soome kasupoja Jariga, kui too osutus homoks.    

 
50. Banzai-skydiving on ekstreemne „spordiala”, mis seisneb selles, et kõigepealt visatakse 

lennukist välja oma langevari, seejärel oodatakse nii kaua kui julgust jätkub ning siis 
hüpatakse (mõistagi ilma langevarjuta) oma langevarjule järele. Eesmärgiks on enne vastu 
maapinda lömastumist jõuda langevarjule järele ja see ka avada ning sooritada seeläbi 
ohutu maandumine. Väidetavalt on kehtivaks „maailmarekordiks” (ehk ajaks, kui kaua 
mallatakse lennukis passida) 50 sekundit. Kes on selle autor? Sama perekonnanime kandev 
persoon istub täna ka meie hulgas saalis.    

 
 
 
 
 
 



VASTUSED 
1. Budapest (Pál-tänav)          o 
2. helikopteri abil           t 
3. autarkia            t 
4. David Nalbandian           o 

(uudishimulikele ka YouTube’i link: http://www.youtube.com/watch?v=-qEFvFWKKNA) 
5. al-Idrisi maailmakaart          r 
6. Hufu (ka Khufu või Cheops)          t 
7. Fela Kuti            v 
8. Murray-Darling           t 
9. blue chip (sinine žetoon)          o 
10. „Kuldkihar ja kolm karu” (sobivad ka variandid „Kuldkihar” või „Kolm karu”)   o 
11. Stanislav Šuškevitš         (Valgevene riigipea 1991-94)      t 
12. „Men in Black 3” („Mehed mustas 3”)        o 
13. Jacques de Molay     (templirüütlite viimane suurmeister)      o 
14. Claudius    (täpsemalt Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus)    o 
15. Harry Belafonte („Day-O (The Banana Boat Song”)      o 
16. Henri de Toulouse-Lautrec          t 
17. meteoriiditabamuse läbi          o 
18. Ludwig Boltzmann           r 
19. Hans Woellke (1936. a olümpiavõitja kuulitõukes)      v 
20. Tim Buckley            (poeg Jeff Buckley uppus 1997. aastal, 30-aastasena)    o 
21. Francisco de Quevedo           o 
22. humal            t 
23. Crater Lake (Kraatrijärv)          v 
24. jalgrattasport (1 km paigaltstardist sõit trekil)       o 
25. Helen Adamson, „Kas tead”         t 
26. kasvatavad endale uue sõra         t 
27. „Knight Rider” (1982-86)         (Daniels andis hääle imeautole KITT)     o 
28. Kellsi raamat (Book of Kells)          t 
29. „Võluflööt”           (W. A. Mozart)         o 
30. Erika   (õigemini „Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein”)     o 
31. Heinrich Schliemann          o 
32. The Beach Boys           o 
33. Carlsberg’i ahelik                         o 
34. Ludwig Feuerbach           o 
35. Siim Kera, Siim Nurklik                        t 
36. John Boehner            o 
37. Lembit Int      (Evelini isa)          o 
38. meemäger            t 
39. Edgars Erinš           v 
40. „Moonlight Serenade” („Kuuvalguse serenaad”)       o 
41. hiinalinn (chinatown)          t 
42. Wladimir Köppen           t 
43. Randžit Singh (ehk Pandžabi Lõvi)         o 
44. Austria            t 
45. Emil Hegle Svendsen, Peter Northug        o 
46. Wolfgang Pauli, Linus Pauling                            r, o 
47. Bali tiiger            t 
48. Argentina            o 
49. Josephine Baker           t 
50. Yasuhiro Kubo           o 


