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1. 31. märtsil 1882 sündis Peterburi majateenijal Jekaterina Korneitšukoval 

vallaspoeg. Pojast sai hiljem tuntud ja tunnustatud ajakirjanik, luuletaja, 

kirjandusteadlane ja kirjanik. 1966 oli ta üks 25st kultuuritegelasest, kes 

kirjutasid Brežnevile protestikirja Stalini rehabiliteerimise vastu. Sellegipoolest 

pandi nii tema (1982) kui ka tuntuimad tema loodud tegelased (1993) postmargi 

peale. Mis nime all tunneme seda poega? 

 

2. Kolmkümmend aastat tagasi novembris suri Nõukogude Liidu Kommunistliku 

Partei peasekretär Leonid Iljitš Brežnev. Kes oli see eesti luuletaja, kes kirjutas 

kohe pärast Brežnevi surma luuletuse „Riigimehe surm“? Luuletuse sisu 

arvestades on loomulik, et küsitava nime all välja antud esimesed luulekogud 

ilmusid omakirjastuslikult ning alles 1989. aastal ilmus laiemale avalikkusele 

kättesaadav kogu „Õrn ja rõve“.

 
Nyyd enam lauldagi ei soovi 
ja baaris konjakit ei proovi 
ning õllegagi lugu räbal 
ma pole joonud terve nädal 
suur lein mu peale järsku laskus 
kuid mitte kopikatki polnud taskus 
et välja teha sõpradele leinas 

me Ljonja puhkab Kremli seinas  
ta kõrval Suslov vana kaardivägi 
kes seisis kindlalt nagu kaljumägi 
mis saab meist nyyd kui teine pukis 
kui suurest murest otsa jäänud rukis 
ja mais ei kasva vili see ei kõrsu 
kas viimaks pahandust siis nii ei 
võrsu 

 

3. NSV Liidu jalgpallimeistrivõistlused – mida peeti ajavahemikus 1936-1991 – 

lõppesid tavaliselt sellega, et meistritiitel rändas kas Moskvasse või mõnesse 

liiduvabariigi pealinna (Kiiev, Tbilisi, Jerevan, Minsk). Siiski tuli meistriks kolm 

sellist klubi, kes ei esindanud ühtki sellist pealinna. Leningradi Zeniiti võib siia 

kolmikusse lugeda tingimisi – ikkagi põhjapealinn, kuid kes olid kaks ülejäänut? 

 

4. Kui Nõukogude Liit arendas 1980. aastatel välja Unixil põhineva 

operatsioonisüsteemi, siis mida soovisid insenerid väidetavalt sellele nimeks 

panna, et nende süsteem ka nime poolest Unixile vastanduks? Ülemustele 

sõnademäng aga ei meeldinud ja süsteemi nimeks sai 

DEMOS. Kui see kedagi aitab, siis sama nime kandis 

Vana-Egiptuse 5. dünastia viimane vaarao ning kannab 

üks „Tähevärava“ sarjas esinev rass.  

 

5. Kes on pildil? Sündis 1947, külastab endiselt oma sõpru 

Muslim Magomajevit ja Jossif Kobzoni, kunagi tahtis 

Valentina Tereškova, et küsitava häält mängitaks talle 

üles kosmosesse. 
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6. Polaarekspeditsioonid siirduvad tavaliselt „suurelt maalt“ pooluse poole. 

Esimese retke, mis startis Põhjapooluselt ja jõudis Teravmägedele, viisid läbi 

norralane Audun Tholfsen ning üks eestlane. Kes? Varem on samad mehed koos 

suusatanud ka läbi Gröönimaa. 

 

7. Eesti esimene autoõnnetuses hukkunule pühendatud mälestuskivi asub 

Virumaal Pikaristil. Kes oli see hukkunu?  Küsitav tegelane (1882-1928) ajas 14. 

juulil 1928 segi gaasi- ja piduripedaali (või siis ajas kaassõitjatega juttu), ei 

võtnud Sämi kurvi välja ning lendas 

peaga vastu kivi. Peale tema surma 

pandi ta firma – mis oli mitmete 

eelkõige ameerika automarkide 

esindaja Eestis – kinni. 

 

 

 

8. 1900. aastal vahetas Liibavis omanikku parklaev Lilly. Nii müüja esindaja kui 

ostja olid legendaarsed tegelased. Müüjat esindanud tegelane rajas hiljem muude 

asjatoimetuste vahel Kanadasse Fort Jamesi Stuarti järve äärde eesti asunduse, 

ostjaks oli kapten, kelle viis põhja laev Rock City. Kes müüs, kes ostis? 

 

9. Küsime ettevõtjat, kes Äripäeva 

rikaste edetabelis on 57 miljoni euro 

suuruse varandusega 22. kohal. 

Küsitav lõpetas 1986. aastal Tallinna 

Polütehnilise Instituudi ühiskondliku 

toitlustamise organiseerijana ning 

asus tööle Klementi söökla juhatajana. 

1988. aastal otsis Tallinna 

Videokeskus direktorit. Küsitav osales 

konkursil, kuid selle võitis Robert 

Lepikson, kes aga ametikohast loobus. 

Töö videolaenutuse juhina jättis nii 

unustamatu mulje, et see elab edasi miljonärile varanduse toonud ja tänini 

edukalt töötava ettevõtte nimes. Kes on see ettevõtja? Ainult ettevõtte nime eest 

saab lohutuspunkti. 

 

10. Selle loo helilooja oma kuulsamates lugudes ise suud lahti ei tee, kuuldavas 

loos aga küll. Ta on asutanud vähemalt 8 ansamblit, kus ta on olnud tavaliselt 

kitarrist, sageli lisaks laulja, suurima menu aga saavutas bändiga, millega ta 

liitus aastal 1990. Tema hittlugudest vähemalt kahte on ette kantud väga suurte 

koosseisudega. Kõlavat lugu esitab ansambel, kes on avaldanud küll kaks 

albumit, aga ei ole andnud ühtegi kontserti. Nimetage ansambel! 1 punkt 

helilooja nime eest. 
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11. The Ghan, Austraalia legendaarne raudteeliin Adelaide’st Alice Springsi 

kaudu Darwinisse, sai valmis aastal 2004, pärast 126 aastat planeerimist ja 

ehitamist. Esialgne kitsarööpmeline Ghan, mis lõpetas oma tegevuse 1980. 

aastal, aitas kaasa Austraalia südame hõlvamisele ning mõjutas pöördumatult 

Austraalia loomastikku. Milles seisnes see pöördumatu mõju? Olgu öeldud, et 

Ghan ei olnud selle mõju ainupõhjustaja, kuid aitas oluliselt kaasa ning kui olete  

näinud Ghan’i logo, annab see tubli vihje. 

 

12. Austria parimaks sportlaseks saab tavaliselt mäesuusataja. Mitte aga aastal 

1953. Kes valiti siis Austria parimaks sportlaseks? Küsitava eludaatumid olid 

1924 Innsbruck-1957 Chogolisa. Õige spordiala annab 1 punkti. 

 

13. Vasakpoolne mees on Briti kirjanike liidu president, hetkel Draamateatris 

jooksva näidendi „Nelipühad“ autor. Parempoolne mees oleks võinud tulla 

Eestisse, kuid sellele tõmbas kriipsu peale dopingukaristus. Ühes küsimuses pole 

mehed juhuslikult. Kes on piltidel? 1 õige nimi 1 punkt 

         
 

14. Praeguse seisuga on maailmas vaid kaks riiki, kus ei saa osta Coca-Colat: 

Põhja-Korea ja Kuuba. Kuni selle aasta suveni kuulus nimekirja ka kolmas riik, 

millega USA tänavu aga kaubanduspiirangud tühistas. Mis riik? 

 

15. Esimene selle nimega mees oli Ameerika leiutaja, kes rajas eduka 

mehaaniliste arvutusmasinate firma. Tema pojapoja (1914-97) tuntuim romaan 

„Alasti lõunasöök“ ilmus eelmisel aastal eesti keeles.  Kirjaniku poeg (1947-81), 

kolmas sama nimega mees selles suguvõsas, oli samuti ehtne biitnik, kirjanik, 

kelle viis 33-aastaselt hauda alkoholism. Mis oli meeste ühine nimi? 
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16. Maailma suurim lubjakivitükk on 1100 km pikk, kogupindalaga 200 000 km2. 

Seda katab kuiv, peaaegu puudeta tasandik, mille nime tuletasid esimesed sinna 

jõudnud eurooplased ladina keelest. Mis nime nad välja mõtlesid? Selle 

tasandiku ületamine on sealmaalastele umbes samasuguse kultuurilise 

tähendusega kui venelastele Baikali teisele kaldale jõudmine.  

 

17. Näo järgi selle mehe küsimine ei pruugi anda 

sugugi rohkem õigeid vastuseid, kui jalgupidi. 

Kelle jalad? Kollektiivi eest 1 punkt. 

 

18. Viimasel ajal on maailmas suurt tuntust 

kogunud Lõuna-Korea pealinna Souli 

eliitlinnaosa, mille kinnisvarahinnad on linna 

keskmisest kaks korda kõrgemad. Linnaosa on 

arenemas uueks ärikeskuseks, seal on ka Souli 

WTC kompleks ning peeti 2010. aasta G-20 tippkohtumine. Ka ülikooli ja 

välismaale õppima pääseb selle linnaosa koolidest rohkem lapsi kui mujalt 

Koreas. Mis linnaosa? 

 

19 Hiina autotootja Geely (ametliku nimega Zhejiang Geely Holding Group) 

toodab sõiduautosid viie kaubamärgi nime all: Emgrand, Englon, Geely, Gleagle 

ja ... Mis on viies? 

 

20. See Hong Kongi 

linnaosa oli maailma 

üks tihedamini 

asustatud piirkondi 

(210 korda 120 meetri 

suurusel alal 33 000 

elanikku). Briti 

võimudel seal erilist 

kontrolli ei olnud, 

triaadide valitsetaval 

alal lokkasid 

prostitutsioon, 

narkokaubandus ja 

hasartmängud. 1994. 

aastal lammutati 

piirkond maha. Mis 

nime kandis see linnaosa? 
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21. Elektriliste koroonalahenduste pildistamisega tegi 1939. aastal algust üks 

Vene leiutaja. Muu hulgas on tema nime kandev tehnika leidnud kasutust 

parateadustes, kus väidetakse, et sel moel on võimalik pildile püüda inimese 

aura ja selle põhjal diagnoosida tema haigusi ja hädasid. Kelle nime kannab see 

fotograafiatehnoloogia? (parempoolne pilt) 

 

 
 

 

22. Vasakpoolsel pildl nähtava maali „The Spear“ („Oda“) valmistas tänavu 

kunstnik Brett Murray. Pildil kujutatud mehe erakond kaebas ta selle eest 

kohtusse ning maikuus langes maal ka poliitiku vihaste poolehoidjate vandalismi 

ohvriks. Millist riigipead on maalil kujutatud? 

 

23. Selle Läti päritolu isa ja venelasest ema tütrena sündinud daami nägu ja 

hääl said üldtuntuks 2007, kuigi oma suurima sportliku saavutuseni – 

üksikmängu meistritiitlini – jõudis ta juba 1991. Olgu öeldud, et sellele eelnes 

veel 5 paarismängutiitlit, üks neist koos abikaasaga. Kellest jutt? 

 

24. Svetogorsk on Leningradi oblastis Imatra külje all asuv tööstuslinn, mille 

süda on paberivabrik. Millist nime kandis see linn Soomele kuuludes? See nimi 

peegeldub tänini ühe suurettevõtte nimes. 

 

25. Selle tuntuim mudel on K6, mis disainiti 1935. aastal kuningas George V 

võimuloleku 25. aastapäeva puhuks. Elizabeth II asendas sellel esineva Tudori 

krooni Püha Edwardi krooniga. 1980. aastatel loendati neid riigis 73 000, pärast 

seda on arv vähenema hakanud. Paar tuhat on võetud kultuuripärandi 

nimekirja. Üksikuid leidub ka väljaspool Suurbritanniat. Millest on jutt? 
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26. Selle seadme teoreetilisi aluseid kirjeldasid 1952. 

aastal Nikolai Bassov ja Aleksander Prohhorov, 

esimese seadme ehitasid aasta hiljem Columbia 

ülikooli teadlased. Need seadmed on suutelised 

kiirgama võimendatud mikrolainete vooge. Nende 

tekitatav taustamüra on äärmiselt väike, mis lubab 

registreerida ka kõige nõrgemaid signaale, mistõttu 

pakuvad need eriliselt head võimalust informatsiooni 

vahetamiseks satelliitide ja kosmosesõidukitega. 

Tänavu õnnestus Briti teadlastel valmistada esimene 

toatemperatuuril töötav seade. Millest on jutt? Abiks võib olla ka selle Eesti 

toitumisteadlase foto. 

 

27. Kes on need kaks 

sirtakivanameest? (pilt 

aastast 2001) 

 

 

28. Vaid kolm Eesti 

sportlast on pärast 

iseseisvuse taastamist 

võitnud olümpiaalal aasta 

kokkuvõttes oma ala 

maailma karikavõistlused. 

Viimati sai sellega äsja 

hakkama Nikolai 

Novosjolov. Kes olid kaks 

eelmist? 

 

29. Pjotr Ivanovitš (Peeter) Jürgenson sündis 1836. aastal Tallinnas. 1861. aastal 

asutas ta Nikolai Rubinšteini soovitusel firma P. Jurgenson, millest sai omas 

vallas Venemaa suurim. 1918. aastal firma natsionaliseeriti ja mitmedki selle 

eksklusiivsed õigused läksid riigile. 2004. aastal asutati P. Jurgenson Venemaal 

uuesti. Millega firma tegeleb? 

 

30. See sõdur (1879-1950) osales Kreeka-Türgi sõdades Kreeka poolel, brittidega 

Buuri sõjas, revolutsionääridega Venezuelas ja Francisco I armees Mehhiko 

revolutsiooni ajal. 1918 liitus ta Itaalia armeega, kus tõusis brigaadikindraliks. 

Buuri sõja ajal kandis ta uhkusega mõõka, mille olid tema vanaisale 1854. aastal 

kinkinud Tyneside'i töölised. Kes oli see kuulsa nimega sõdur? 
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31. Küsitava asja ideelisteks esiisadeks peetakse nii Leonardo Da Vincit kui 

René Descartes’i. Idee esimese enam-vähem toimiva lahenduse teostas 1887 

sakslane Adolf Gaston Eugen Fick. Praktilise läbimurde küsitava eseme 

massiliseks kasutamiseks tegid siiski tšehhi keemikud Otto Wichterle ja 

Drahoslav Lim, avaldades 1959. aastal teedrajava artikli ajakirjas Nature. 

Tänapäeval kasutab küsitavaid asju maailmas vähemalt 150 miljonit inimest. 

Millest jutt? 

  

32. 1943. aastal eksiilis viibides kirjutas ta näidendi „Švejk Teises maailmasõjas“ 

(„Schweyk im Zweiten Weltkrieg“), mis jõudis lavale esimest korda 1957. aastal 

Varssavis. Näidend on kirjutatud autorile omases eepilise teatri stiilis ja näitab 

Švejki juhtumisi ja sekeldusi Teise maailmasõja aegses Prahas. Näidendi 

viimases pildis kohtub Švejk Stalingradi all Hitleriga ja ütleb talle: 

 

Und ich sags dir ganz offen, daß ich nur noch nicht weiß 

Ob ich auf dich jetzt schieß oder fort auf dich scheiß 

 

Kes on see 1956. aastal Ida-Berliinis surnud kirjanik? 

 

33. Supernoova meie galaktikas on küllalt harukordne nähtus. Viimati plahvatas 

üks selline Maokandja tähtkujus aastal 1604. Ent enne seda oli eelmist nähtud 

vaid 32 aastat varem. Mõlemad neist on tänapäeval tuntud teadlaste järgi, kes 

nende uurimisele enim tähelepanu pöörasid. Nimetage need kaks teadlast! 

 

34. Selle kultusliku objekti disainis 1933. aastal 

Alessi vanaisale Alfonso Bialettile kuuluv 

ettevõte. Kuigi seda nimetatakse tihti 

espressokannuks, siis õiget espressot sellega teha 

ei saa – rõhk pole piisav. Millise nime all toodab 

Bialetti seda kohvimasinat, mida võib kohata 

paljudes maailma disaini-muuseumites? Sama 

nime kannab üks Tartu söögikoht.  

 

35. Seda sõna mainib Jeesus mäejutluses, mujal 

Uues Testamendis on see personifitseeritud 

valejumalaks, ahnuse deemoniks. Sellena kujutab 

teda ka näiteks Milton „Kaotatud paradiisis“. 

Keskajal oli levinud tema kujutamine ühena 

seitsmest põrguvürstist ning levis arvamus, et tegu oli ühe varasema Süüria 

jumalusega. Praegu ollakse veendunud, et sellist jumalust siiski ei eksisteerinud 

ning tegu on lihtsalt arameakeelse sõnaga „rikkuse“ kohta. Mis sõna? 
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36. Järgmisele küsimusele oskavad vastata nii poliitikahuvilised kui ka head 

Eesti tundjad. Millist perekonnanime kannavad poliitikud, isa ja poeg, kellest 

esimene oli ühe Aafrika riigi juht eelmisel sajandil ja teine võttis ameti üle 

kaheksa päeva pärast atentaati isale ning peab seda tänini? Küsitavat nime 

kannavad ka külad Kernu ja Suure-Jaani vallas.  

 

37. Bunias orientalis on kahe- või mitmeaastane, puhmikutena kasvav 

ristõieliste sugukonda kuuluv taim, mille peajuur võib tungida kuni 1,5 m 

sügavuseni. Õied erekollased, tugeva meelõhnaga. Viljad on paksu kestaga, mis 

ise ei avane. Üks taim annab kuni 5000 vilja. Seemneid levitab inimene koos 

heinaga. Paljuneb lihtsalt vegetatiivselt juuretükkidest, väga hea 

regeneratsioonivõimega. Pärineb Ees-Aasia poolkõrbetest ja steppidest, esimest 

korda on Eestis mainitud 1796. aastal. Tartu ülikooli taimehaiguste katsejaamas 

tehti 1930ndate aastate lõpul tõrjekatseid ja 1939 anti välja määrus, mille järgi 

tuli taim kogu riigis hävitada. 1947. aastaks loodeti taimest Eestis vabaneda, 

kuid tõrje lõpetas Teine maailmasõda ning süstemaatiliselt seda rohkem 

üritatud pole. Mis taim? 

 

38. Vaid 19-aastasena pälvis see jalgpallur mullu Lõuna-Ameerika aasta mängija 

auhinna. Kuigi 2010 korjati tema koondisse pääsemise toetuseks 14 000 allkirja, 

otsustas peatreener ta siiski valikust välja jätta. Tänavu hõivas ta maailma 

rikkamate pallurite tabelis juba 7. positsiooni. Kes? 

 

39. Kuuldav ansambel saavutas kokkuleppe mobiilimängu Angry Birds loojatega, 

tänu millele tulid Facebookis välja eksklusiivsed 10 levelit, kus ansambli kolm 

liiget esinevad roheliste sigadena. Ansambel avaldas tänavu albumikolmiku 

„¡Uno!“, „¡Dos!“, ja „¡Tré!“. Mis ansambel? 

 

40. Pildil olev väljak – nimega Campo - on üks vingemaid keskaegseid 

linnaväljakuid. Turuplats on seal olnud juba 13. sajandist alates. Väljak on 

amfiteatrikujuline, toetub kolmele mäeküljele, teda ümbritsevad linna 

jõukaimate perekondade paleed. 

Väljaku all otsas asub 

kellatorniga raekoda, mille 

ehitamist alustati 1297 ja mille 

kuju on inspireerinud 

muuhulgas ka Kopenhaageni ja 

Odense raekodade loojaid. 

Siiamaani peetakse kaks korda 

aastas, 2. juulil ning 16. 

augustil,  väljakul hobuste 

võiduajamisi, mis on tuntud 

nimega Il Palio. Mis linnas see 

väljak asub? 
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41. Hortobagyi pannkooke eelmine kord, kui me mängu tegime, ei tuntud. Selle 

korra pannkoogid – väidetavasti ungari köögi kroonijuveelid – täidetakse 

pähklite, rosinate, sidrunikoore ja rummi seguga, serveeritakse kuuma 

šokolaadikastmega. Roog pärineb ühest Budapesti restoranist, mis asutati 1884 

ja mille küsitav isik, eeltoodud pannkoogiretsepti autor, võttis üle aastal 1910. 

1939 aastal toitlustas see restoran Ungari esindust Maailmanäitusel. Restoran 

taasavati 1992 ameeriklaste eestvedamisel. Nimetage see nimi, mida kannavad 

nii restoran, selle kunagine omanik – pannkoogiretsepti looja – kui pannkoogid. 

 

42. Maailmalõpp olevat lähedal. Vahest 

kõige paremini tuleb maailmalõpu 

vaatlemise kirjeldamisega toime Douglas 

Adams. Ühes tema raamatutest antakse 

välja disainipreemiaid planeetide 

kujundajaile. Ainsa, mida raamatus 

nimetatakse, saab kujundaja Slartibartfast 

(pildil Richard Vernoni kehastuses 1981. 

aasta telesarjas) - mille kujundamise eest? 

 

43. See materjal painas filmilavastaja 

Orson Wellesi kogu elu. Esimesed võtted tegi ta 1955. aastal ning töötas filmi 

kallal kuni oma surmani 1985. aastal, hoolimata sellest, et nimiosaliseks valitud 

Francisco Reiguera suri 1969. aastal. Ent lõpetamata see jäigi, sest Welles 

vahetas mitu korda kontseptsiooni ega jäänud millegagi rahule. Millise tegelase 

ekraaniletoomisega nägi Welles sellist vaeva? 

 

44. Kuuldava populaarse rahvaviisi kohta levib visalt legend, et selle tegelik 

autor oli kuningas Henry VIII. Kuulete Ralph Vaughan-Williamsi töötlust. Mis 

on pala nimi? 

 

45.Kus ja 

millele 

pühendatuna 

avati tänavu 

see muuseum? 
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46. Tänavu aprillis suri 98 aasta vanuses Loksa linna aukodanik. Tema firmale 

panid aluse isa ja kaptenist vanaisa, ostes 1904. aastal kasutatud auriku, mille 

ristisid oma kodulinna järgi Svendborgiks. Surres oli tegu riigi rikkaima mehega, 

kes muu hulgas kinkis riigi pealinnale uue ooperimaja. Kes? 

 

47. Mis on emesis gravidarum? See kestab enamast kuus nädalat ning selle 

põhjuseks peetakse keha kaitsereaktsiooni potentsiaalsete mürkide vastu. USAs 

on enim kasutatud ravim selle vastu Zofran, Kanadas Diclectin. Euroopas 

kirjutatakse välja prometasiini või metoklopramiidi. 

48. See tänases Guyana asuv piirkond andis nime pruunile suhkrule, mis on kas 

rafineerimata või mida saadakse molassi lisamisel rafineeritud suhkrule. See on 

populaarne küpsetamisel, aga ka kohvi-tee sisse panekul. Tänapäeval on suurim 

tootja Mauritius. Mis on selle suhkru nimetus? 

 

49. Isa osales 1976. ja 1984. aasta suveolümpiatel jalgrattasõidus ning 1984. ja 

1988. aasta taliolümpiatel murdmaasuusatamises. 1988 võitis ta Holmenkollenis 

50 km suusatamise, on arvatud oma maa kuulsuste halli nii suusatajate kui 

jalgratturite hulgas. Poeg on tulnud maailmameistriks murdmaasuusatamises 

nii juunioride (U23) kui täiskasvanute hulgas. Kes nad on? 

 

50. Millise otsuse langetamiseks on Suurbritannias väidetavalt aastakümneid 

kasutatud Šotimaa poolsaare järgi nime saanud Mull of Kintyre indeksit? Sellest 

loobuti kümmekond aastat tagasi. Kuuldav samanimeline Paul McCartney & 

Wingsi pala ei ole vastusega kuidagi seotud. 

 

 
 

 

  



Jüri mälumäng 12.12.12. Küsimused: võistkond Tallinn 
 

Vastused: 

 

1. Kornei Tšukovski (1882-1969) 

2. Matti Moguci ehk Priidu 

Beier. Loeme õigeks mõlemad 

variandid, kuigi luuletus levis 

algselt Moguci nime all. Ja on 

selle nime all taasavaldatud 

ka Udo Uibo koostatud 

antoloogias „Viinakuu. Alkohol 

Eesti luules“. 

3. Dnepropetrovski Dnepr 1983 

ja 88, Vorošilovgradi Zarja 

1972. Medaliste oli provintsist 

veel (Donetsk, Rostov, Odessa) 

4. Unas ("у них" versus "у нас") 

5. Robertino Loretti 

6. Timo Palo (retk toimus tänavu 

aprillist juulini) 

7. Hans Winnal 

8. Johan Pitka müüs Kihnu 

Jõnnile (Enn Uuetoa) 

9. Alar Tamming (Tavid; 

valuutavahetus ja kullamüük) 

10. Alumiinium, Sinu Sädelev 

Sõber (Allan Vainola) 

11. 1891-1926 sõideti Oodnadatta-

Alice ots kaamelitega, siit ka 

nimetus *the 

Afghan Express*; jalgalasknud 

kaamelid kodunesid looduses. 

12. Hermann Buhl, alpinist. 

Esimene üksinda vallutatud 

kaheksatuhandeline, 

propageeris alpi stiilis 

alpinismi, st ilma hapnikuta  

13. David Edgar, Edgar Davids, 

Hollandi jalgpallur 

14. Birma (Myanmar) 

15. William Seward Burroughs 

16. Nullarbor Plain 

17. Angus Young, AC/DC 

kidramees 

18. Gangnam 

19. Volvo 

20. Kowloon (Kowloon Walled 

City) 

21. Semjon Kirlian 

22. Jacob Zuma (LAVi president) 

23. Marina Kaljurand 

(Rajevskaja) 

24. Enso (Stora-Enso) 

25. (punased) telefoniputkad 

26. Maser 

27. Anthony Quinn, Mikis 

Theodorakis 

28. Jüri Jaanson, Imre Tiidemann 

29. Muusika kirjastamine 

30. Giuseppe Garibaldi II 

31. (pehmed) kontaktläätsed 

32. Bertold Brecht 

33. Tycho Brahe, Johannes Kepler 

34. Moka (Moka Express) 

35. Mammon(a) 

36. Kabila 

37. Harilik tõlkjas (rakvere raibe) 

38. Neymar 

39. Green Day 

40. Siena 

41. Gundel 

42. Norra fjordid 

43. Don Quijote 

44. Greensleeves („Rohelised 

kätised“) 

45. Belfast, Titanic 

46. Arnold Mærsk Mc-Kinney 

Møller (loeme õigeks iga neist 

kolmest perenimest) 

47. Rasedusaegne iiveldus 

48. Demerara 

49. Pierre ja Alex Harvey 

50. Filmide lubamine ekraanile, 

kui need näitavad mehe 

peenist 

 
Küsimused: Hannes Rumm, Hannes Palang, 

Arko Olesk, Eda Post. 


