
XIV Eesti Maakilb. Rahvaliiga B-finaal 

Palamuse, Raikküla 

19. jaanuar 2013 

1 

1 Kes oli see kreeka müütiline tegelane, kes oma „põhitööst“ vabal ajal valmistas suure osa jumalatele ja ka 
legendaarsetele kuningatele kuulunud imeasjadest? Nii tegi see „töömees“ Hermesele tiivulise kiivri ja 
sandaalid, Athenale rinna-kaitse aigise, Aphroditele vöö, Agamemnonile valitsussaua, Heliosele kaariku, 
Pelopsile elevandiluust õla, Erosele vibu ja nooled, Achilleusele turvise jne. 

  

2 Selliseid torne püstitati üleilma aastail 1869-1934 kokku 240 (tänini on 
säilinud 173). Neid rajati peamiselt Kesk-Euroopasse, kuid ka Venemaale, 
Tšiilisse, Kameruni, Tansaaniasse ja Paapua-Uus-Gineasse. Aastal 1899 
kinnitatud tüüpprojekti järgi (pilt paremal) ehitati 47 torni, nende (ja 
mõne teisegi) tipus põles teatud päevadel tuli. Nimetage ajalooline isik, 
kellele need tornid olid pühendatud. 

     

  

3 Kelle elulugu võiks lühidalt välja näha nii? Sünnib → pärib trooni → kroonitakse kuningannaks → abiellub 
printsiga → prints sureb → kuulutatakse lisaks kuningannale veel keisrinnaks → valitsemise kuldjuubel → 
valitsemise teemantjuubel → sureb 

  

4 USA armee 4221. *** Vahikompanii moodustati II maailmasõja ajal ja saadeti laiali 1964. a. Pirmasensis. Mis 
sõna või nimi tuleks kirjutada kolme tärni asemele? 

  

5 Mis aastast on jutt? 

 25.märtsil läks Tallinnast Kasahstani poole teele esimene uudismaaharijate grupp - ća 200 noort; 

 kevadel tehti Eestis maisi külvamise ja kartuli ning köögivilja ruutpesitsi mahapanemise propagandat; 

 ühendati külanõukogud - 641 asemel jäi vaid 320. 
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Bismarckturm_Muehlheim.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/MM-TBisma-01.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Bismarckturm-Bad-Salzuflen.jpg
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6 Millises Euroopa riigis toimus 1981.a 23.veebruari õhtul järgmine, õnneks ainsagi ohvrita sündmus? Parlamendi 
saali tungis 150 rahvuskaartlast. Putšistide kolonelist ninamees tegi mõned hoiatuslasud õhku, käskis saadikutel 
esialgu pikali heita ja televisioonitehnika välja lülitada. „Tsiviilvõim on kukutatud ja nüüdsest valitsevad riiki 
sõjaväelased,“ teatas ta parlamendile. Kell 1 öösel esines televisioonis sõjaväevormis riigipea, kelle kõne oli 
lühike ja resoluutne. Sõjaväelased said käsu taastada põhiseaduslik kord olemasolevate seaduste raames. 18 
tundi peale sisenemist väljusid kõik mässajad valgeid rätikuid lehvitades ümberpiiratud parlamendihoonest. 

  

7 1924.a 1.detsembril toimus Tallinnas teatavasti kommunistide mässukatse. 
Üllatusrünnakuga tungiti Riigikogu hoonesse ja mujale. Mässu kohapealne 
ninamees oli Jaan Anvelt, põhikureerimine tuli Moskvast ning n.ö 
„peamees“ oli Jevsei Hersch Radomõslski. Millise nime all tunneb seda 
tegelast ajalugu? 

  

8 Eesti kaitseväes tegevteenistuses olevaid kõrgemaid ohvitsere on praegu viis, neist üks on 
kindralmajor ja neli brigaadikindralid. Nimetage see kindralmajor. Ta on olnud Kaitseliidu Järva 
maleva pealik, Kaitseliidu staabiülem ja 1996-1997 ka ülema kohusetäitja. 

  

9 Mis teosega on tegu ja kes on autor? Magamistuppa jõudes kukkusin ma jõuetult voodi ette põrandale. Mu 
silmad pöörlesid saadud põrutusest nagu Tommyl, kes Jerry käest kuulsas multifilmis panniga lagipähe oli saanud. 
Ma tundsin, kuidas sipelgad mööda selga üles-alla siblivad. Suured punased sipelgad. Sellised, nagu isa oli mulle 
Käsmu metsas jalutades kunagi ammu-ammu näidanud. Motoorselt tudiseva käega proovisin ma neid eemale 
peletada, aga mu pingutused olid tulutud. Sipelgad askeldasid piki selgroogu sissetallatud rajal segamatult, 
justkui poleks külma higiga kattunud inimkeha nende kiirelt liikuvate jalakeste all olemaski. Aina askeldasid need 
kuradi sipelgad … (Peale seda lõiku jääb selles raamatus järgi veel vaid kaks lauset.) 

  

10 Küsitav on 1982. aastal asutatud prantsuse finantsettevõte, kuulub maailma suurima postimüügifirma Otto 
Group alla. Lisaks jagab telefoni ja interneti vahendusel tarbimislaene. Kliendid elavad Belgias, Hispaanias, 
Portugalis, Itaalias, Tšehhis, Kreekas ja Ungaris. Spondeerib mh näiteks Belgia karikavõistlusi jalgpallis. Ka 
eestlastele, eriti spordisõpradele, peaks see firma tuttav olema. Mis firmaga on tegemist? 
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11 Mis või kes on pildil? 

  

12 William Shakespeare on jugapuud nimetanud „topelt surmavaks“: esiteks on selle puu kõik taimeosad, 
peale seemnerüü, mürgised ja teiseks *** . Mis oli see teine põhjus Shakespeare’i arvates? 

  

13 Küsitav taim (Potentilla anserina) kuulub roosõieliste sugukonda ning marana perekonda. Ta on levinud kogu 
Euroopas, Eestis tavaline. Rahvapärased nimed on pullirohi, seawööd, veemärsid, voolmerohud, 
randjammed. Teda kasutatakse mitme haiguse puhul, nt astma, köha ja epilepsia. Risoomi võib kuivatada ja 
jahvatada pudru või leiva valmistamise tarbeks. Lindudele heaks söögiks. Hea meetaim putukatele. 
Hebriidide saarestikus ja Šotimaal kutsuti taime seitsmendaks leivaks. Mis taim? 

  

14 Selle looma tõugude hulgast võime leida nii Inglise, Prantsuse kui ka Saksa pässi. Samuti ka Belgia, 
Burgundia, Havanna, Poola ja Moraavia tõugu isendid. On olemas ka Ilves ja Reks. Kellega on tegu? 

  

15 Toitaineid, mida taim vajab suures koguses, nimetatakse makroelementideks. Neid on viis, aga kolm 
esimest tuuakse väetisepakkidel eraldi numbritena välja (näiteks 9:9:20) ja alati kindlas järjekorras. 
Nimetage need kolm makroelementi. 
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16 Nimetage koht Eestis. Sealne Ristija Johannesele pühendatud kirik 
asub kahe Purtse jõeks ühineva jõevoolu vahelise kolmnurga tipus. 
Kiriku kellatorn on Eestis haruldane – ümmargune. 1788-95 oli 
koguduse õpetajaks Otto Wilhelm Masing. 2011.a rahvaloenduse 
andmetel on tegemist ainsa Virumaa vallaga, kus elanikkond aastaga 
2000 võrreldes on kasvanud. 
 

  

17 Pildil on punasega tähistatult üks India osariik, mille tähtsaimatest linnadest võiks 
loetleda Guwāhāti, Silchar ja Dibrugarh. Pealinnaks on Dispur. Paikneb enamalt 
Brahmaputra orus ja on India peamisi teetootjaid. Piirneb loodes Bhutaniga ja 
edelas Bangladeshiga. Osariigis tegutsevad nii mitmedki sissirühmitused, mis 
taotlevad iseseisvust. Mõjukamateks neist on *** Ühendatud Vabastusrinne 
(ULFA) ja Bodolandi Rahvusdemokraatlik Rinne (NDFB). Nimetage osariik. 

  

18 Kuninganna Juliana nime järgi on nimetatud nii kanal Hollandis, lennujaam Saint Martini/Sint Maarteni saarel 
kui ka ühe riigi kõrgeim mägi – 1286 m ü.m.p. Mis riigi? 

  

19 Roomas asub skulptor Gian Lorenzo Bernini poolt loodud Fontana dei Quattro 
Fiumi ehk Nelja Jõe purskkaev, mis valmis 1651.aastal. Selle keskelt tõuseb 
taeva poole iidne 15-meetrine obelisk, mis kunagi asus Circus Maxentius’el. 
jalamil seisvaid traventiinkaljusid lõhestavad koopad ja orvad, millest pahiseb 
vett basseini. Seal on leidnud koha neli marmorist titaani, mis loomulikult 
sümboliseerivad nelja jõge. Kolm nendest on Doonau, Ganges ja Niilus. Neljas 
sai oma avastajalt nime Mar Dulce, kuid õige pea sai tuntuks oma tänase nime 
all, mis viitab ühele regioonis levinud maavarale. Mis jõgi on see neljas? 

  

20 Aastatel 1518-1531 valmis üks Tallinna sümbolitest. Tollal tunti seda nii Uue torni kui Roosikrantsi torni nime 
all. Praeguse nime, mille all me seda tunneme, andsid tornile hoopiski Vene meremehed 19.sajandi esimesel 
poolel. Nimetage see Tallinna sümbol. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vierstroemebrunnen_Piazza_Navona_Rom.jpg
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21 Kõik me teame lugu Achilleusest ja tema kannast. Umbes tuhat aastat hiljem juhtus sarnane lugu lohetapja 
Siegfriediga. Ta suples lohe veres ja ka see tegi haavamatuks, kuid juhuslik pärnaleht tõi kaasa sama tagajärje. 
Kuhu tegi pärnaleht Siegfriedile nn Achilleuse kanna? 

  

22 Elsaslased väidavad, et nemad oskavad teha seda köögivilja-toiduainet kõige paremini ja maitsvamalt. Selle 
tegemiseks kasutavad nad peale riisling-veini veel ka šampust. Ise nimetavad nad seda „surkrut“-iks ja väidavad, 
et juba Etzel/Attila olevat selle nende maile umbes 450-ndatel aastatel toonud. Juba 2000 aastat tagasi kirjeldas 
seda sööki Cato oma „De Agri Cultura“-s ja Columella „De re Rustica“-s. Mis toit? Muuseas korealaste hulgas 
populaarne kimchi on selle toidu erivorm. 

  

23 Eesti seksiajakirjadest on vaieldamatult pikima staažiga Matti Looga poolt väljaantav „Maaja“ (asutatud 1989). 
Küsitav ajakiri aga ilmus 1993-98, suunitlus oli n.ö. „normaalsetele inimestele“. 2009.a kaaperdasid selle nime 
luuletaja Wimbergi väitel homod ning nii ilmubki see nüüd kui „ajakiri teistsugustele meestele“. Mis nime see 
ajakiri kannab? 

  

24 Mis keeles on kirjutatud 2002. aasta KAPO aastaraamatu paberväljaandes Jüri Pihli eessõna juures olev ja veel 
mitmed pildiallkirjad? Tõlgituna on allpool juttu kassidest, lindudest ja õllest. 

 

  

25 Mis nime kannab see väidetavalt spetsiaalselt Kidise Tiigimuusikaks kokku tulnud bänd? Esitavat ta Eesti 
rokiklassikat Jaan Tättest Music Seifini. 

  

http://pilt.delfi.ee/picture/13911611/
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26 Küsime Eesti botaanikut. Ta lõpetas Viini ülikooli, oli Eesti esimene riiklik looduskaitseinspektor (1936-41, 
1942-45), avaldas taimemäärajaid ning artikleid paljudelt aladelt. Andis välja ajakirja „Loodusvaatleja“. Kes? 
Tuntud teadlane oli ka tema poeg, kes eriti uuris tirtide süstemaatikat, kirjeldas sadu uusi liike ja üle 20 
perekonna. Teinegi poeg on jätnud oma jälje loodusteadusesse. 

  

27 1947 suutsid ameerika füüsikud A.Sherr`i ja K.T.Bainbridge’i juhtimisel muuta 100 milligrammi üht metalli 35 
mikrogrammiks kullaks. Tegemist oli muidugi ühe teoreetilise katse tõestusega, mida praktikas on raske ja 
ebaotstarbekas rakendada. Kuid millisest metallist nad kulla said? Praegu asub see mikroskoopiline 
kullakogus Chicago Teadus- ja tööstusmuuseumis (Museum of Science and Industry). 

  

28 Esimest korda tõusis Eestis konstrueeritud ja ehitatud õhust raskem lennuaparaat õhku 1910.a suvel 
Haapsalus (pildil). Kohaliku gümnasisti meisterdatud purilennuk tõusis 8 m kõrgusele ja lendas 65 m 
kaugusele. Järgmisel suvel suutis ta oma kolmanda lennukiga õhus püsida 4 min 36 sek – see oli Venemaa 
purilennurekord. Andeka noormehe tööd lõpetas hukkumine Esimeses maailmasõjas. Kuidas oli tema nimi? 
Küsitava vend on toonud Eestile olümpiamängude medali.

 

  

29 21.08.2012 kuni 30.11.2012 kestnud 
kampaania käigus loosis AS Eesti Pagar 
oma toodete ostjate vahel välja kaks just 
sellist pildil näha olevat sõidukit. Mis nime 
see auto kannab? 

 
 

  

30 Küsitava antiikfilosoofia koolkonna tähtsaimate esindajate hulka loetakse – Antisthenes, Diogenes Sinopest, 
Krates Teebast , Menippas ja Zenon Kitionist . Nende nimi võib viidata nende eluviisile, mis olla väidetavalt 
olnud sarnane ühe looma omaga . Samas võib nimi olla tuletatud ka ühe Ateena gümnaasiumi järgi, milles 
olevat Antisthenese kuulajad kogunenud. Mis koolkonnaga on tegu? 
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31 Kes on pildil olev spordijuht? Tema juhtida on kaks alaliitu 

  

32 Sellel spordialal on üks huvitav reegel: võrdse tulemuse puhul on võidumees see, kes on raskem. Sellel 
spordialal fikseeritakse rekordeid mitut moodi, põhiliseks näitajaks on kestvus: 1minutisest „sprindist“ kuni 
24-tunnise „maratonini“. Harrastatakse kahte stiili ja maailma tuntuim nimi Stephen Hyland Suurbritanniast 
on näiteks 12-tunnises „maratonis“ saavutanud tulemuse, mille arvuline väljendus on 3750. Prestiižsemaks 
peetakse siiski 1-minutilisi „sprinte“, mille eristiilis rekordid kuuluvad praegu ameeriklase Jason Petzoldi`le 
tulemusega 50 ja brasiillase Rodrigo Augusto Campose`le tulemusega 54. Üks rekord kuulub isegi 
vietnamlasele Ngo Xuan Chuyen`ile, kuid „ilma teevad“ sel alal siiski põhiliselt inglased, ameeriklased ja 
prantslased. Samas räägitakse, et kuldujuja Ian Thorpe isiklikuks rekordiks oli vaid 3. Nimetage see spordiala. 

  

33 1950-ndatel aastatel oli üheks 
kõmulisemaks korvpalluriks N. Liidus 
Uvais Ahtajev, hüüdnimega Vasja 
...(siin peaks tolle rahvus olema), 
kelle eluaastad olid 1930-1978. Koos 
armeenlasest mängujuhi Armenak 
Alatšatšjaniga (pildil) moodustasid 
nad esmapilgul kummalise tandemi: 
Ahtajev oli 236 cm, Alatšatšjan aga 
174 cm pikk. Nende paremad 
mängija-aastad jäid 1950-ndatesse 

aastatesse, mil nad mängisid koos Alma-Ata Burevestnikus. U. Ahtajev oli arvatud ka N. Liidu koondisesse, 
paraku ei saanud ta kunagi tolle eest mängida. Ta oli sel ajal ainus korvpallur N. Liidus, kes suutis palli pealt 
korvi suruda. Kes oli U. Ahtajev rahvuselt?  

  

34 Piltidel on kolme USA meeskonna (NFL, NHL, MLB) logo. Kõik nad peavad kodumänge ühes ja samas, jäädavalt 
spordiajalukku läinud linnas. (NBA-sse kuuluvat korvpalliklubi hetkel seal veel 
ei ole). Mis linn ? 
 

  

35 UEFA 50.juubeli puhul valiti ka nn „Kuldsed mängijad“. Nii näiteks esindas Inglismaad selles 
nimekirjas/nimestikus Bobby Moore, Hollandit Johan Cruyff, Venemaad Lev Jašin, Eestit Mart Poom. 
Hispaania kõigi aegade parimaks mängijaks valiti aga hoopis argentiinlane, kes kandis hüüdnime La Saeta 
Rubia e. „Blond nool“ (Google Translate: „blond polt“). Kes? 

  

http://g2.nh.ee/images/pix/900x585/765aeed4/file65287412_ba1ddd99.jpg
http://englishrussia.com/wp-content/uploads/2012/08/akhtayev06.jpg
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36 Pildil on kujutatud tuntud Shakespeare`i tragöödia lavastust ja istuvat naisterahvast 
kujutatakse harilikult koos ühe teise tegelasega. Pildil oleva süžee järgi laulab ta 
koos oma teenijanna Emiliaga rohelisest pajust. Keda kehastab see istuv noor 
naine?  

 

  

37 „Tallinnfilmi“ esimeseks nukufilmiks oli teatavasti „Peetrikese unenägu“. Järgnesid „Põhjakonn“ ja 
„Nukitsamees“. Nende filmide operaatoriks oli tulevane tuntud eesti kirjanik, kelle esimese kaheksa romaani 
pealkirjad algasid millegipärast ainult tähtedega K ja V. Kes on see kirjanik? 

  

38 See 2011. aastal Soome, 
Saksamaa ja Austraalia 
koostöös valminud ja 2012. 
aastal esilinastunud film, 
mille sisuks on 1945. aastal 
Kuu tagumisele küljele baasi 
rajanud natside rünnak 
Maale 2018. aastal oli 
erakordne sellepoolest, et 
linateosest valmis kõigepealt 
hoopiski treiler. Hiljem 
õnnestus filmi tegemiseks saada ka rahaline tugi , kasutades selleks 
peamiselt Youtube ja avalikkust. Mis nime kannab see ka Eestis 
linastunud film ? 

  40 

   
Mis asi on pildil? Selle loojal (Leuzon Le Duc) on olemas side 
ka Eesti ja Soomega. (Püüdke vastata võimalikult täpselt) 

39 1927.a ilmus Marie Underil mitmeid 
ballaade, teiste hulgas ka „Ebajalg“. 
Pealkirja võttis Under Wiedemanni 
sõnaraamatust, seal tähendab ebajalg 
ühte loodusnähtust. Millist? 

  

http://internetshakespeare.uvic.ca/Theater/artifact/12216/full.html
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41 Kellest kirjutas Ralf R. Parve aastal 2007 oma terava sulega nii? Kahtlemata suure skulptori kohta on eelmise 
sajandi 60-ndate aastate keskel … … luuletanud parajalt pika "Adamsoniaadi". Nüüdse rahvakirjaniku väitel 
Adamson "tegi monumente Romanoveile ja monumente Kuperjanoveile", "rajas leninliku 
monumentaalpropaganda ENSV-s" ning "Suure-Jaani "Lembitule" seadis seadsasti selga bõliinasangari 
tordikreemist raudrüü" ning tema kunstistiilist lähtuvalt on "Estonia"-tagusesse auku püstitatud mälestusmärk 
"Noori andeid tõrjuv rahvanäitlejanna". 

  

42 Diego Velazquezi tuntud maal Las Meninas (Õuedaamid) valmis 
1656. Peale kuninga ja kuninganna, õukondlaste ja muude 
tegelaste, joonistas kunstnik taamale ka enda. 1659 aga ilmus 
sellele maalile üks detail juurde. Legendi järgi olevat selle juurde 
joonistanud kuningas Felipe IV ise oma käega. Milline detail?  

  

  

43 1907. aastal kohtusid Pariisis kaks umbes 25-aastast kunstnikku, kellest said uue kunstivoolu rajajad. Üks neist oli 
Picasso, maali Avignoni naised autor, teine aga 1882-1963 elanud Georges Braque, kelle kuulsa Krahnweileri galerii 
näituse arvustuses novembris 1908 võeti esmakordselt kasutusele otsitav termin. Milline kunstivool? 

  

44 Nüüd , millal on selge, et maailmalõpp jäi jälle ära , on alljärgnev küsimus igati teemakohane. Teadaolevalt sai 
Nostradamus laiemalt tuntuks oma raamatuga "Les Propheties" (Ennustused), mille esimene trükk ilmus aastal 
1555 ja mille sisu siiani ikka veel rohkelt kõneainet pakub. Teos koosneb värsinelikutest ehk neljarealistest 
salmidest, mis oma üldnimetuse on saanud prantsuse keelest. Kuidas selliseid nelikvärsse kutsutakse? 

  

45 Seda 1912 aastal Pittsburghis sündinud tantsivat ja laulvat näitlejat loeti Hollywoodi suurima meestantsija Fred 
Astaire`i ainukeseks tõsiseltvõetavaks rivaaliks. Ta ise on enda kohta öelnud , et kui Fred Astaire esindas 
aristokraatiat, siis mina esindasin proletariaati. Kuuletegi küsitava poolt esitatud samanimelisest filmist pärit laulu, 
mille järgi teda siiamaani üle maailma ära tuntakse. (Küsimusele vastates võiksite mõelda ka ühe samanimelise 
ikoonilise tähtsusega naisnäitleja peale). Kellest on jutt? 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Velazquez_Cruz_Roja.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Las_Meninas.jpg?uselang=ru
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46 1994.a asutati liikumine „Eluterve Eesti“. Selle juhatuse esimeheks on 1942.a sündinud rahvakunstnik, kes 
2006.a algatas omanimelise fondi Eesti Rahvuskultuuri Fondi juures. Kes? Selle fondi esimeseks stipendiaadiks 
sai 2010.a Kristel Pärtna. 

  

47 Küsitava ansambli, mille moodustasid hispaanlannad Mayte Mateos ja Maria Mendiola tegutsemisaeg oli 
1977-1981. Nad tegid latiinovärvinguga diskomuusikat, lauldes peamiselt omapärase aktsendiga inglise 
keeles, aga mitte ainult – näiteks esindasid nad 1978 Eurovisiooni lauluvõistlusel Luksemburgi lauluga „Parlez-
vous francais“. Peale omavahel tülliminekut lõi kumbki naisterahvas uue duo, kusjuures mõlemad kasutasid 
esialgset nime edasi. Mis ansamblist on jutt? 

  

48 Ajaleht Tallinna Teataja kirjutab 6.mail 1917: „*** võeti vastu lilledega. 
Eesti sõjamehed olid oma lippudega tulnud ning pildusid teele lillesid, 
kust *** läbi sõitis. Vaksalist viidi külalised Eesti sõjameeste juurde, kus 
sõjameeste paraad oli. *** tervitas soojal sõnal Eesti revolutsioonilist 
sõjaväge, millele mürisev elagu-hüüd järgnes. Tallinna Kirjanduse Seltsi, 
näitlejate ning Eesti sõjameeste seltsi poolt tervitati *** tagasitulekut.“ 
Keda nii vastu võeti? Foto on pärit üle 30 aasta varasemast ajast. 

  

49 Vähestele on too raamat tundmatu. Sellel raamatul on üks oluline iseärasus: kõikide väljaannete esimesel 
leheküljel peab olema pühendus Valentin Katajevile. Mis teosega on tegemist? 

  

50 Kust on pärit järgnev katkend? Nimetage autor ja teos.  
Junnovi Miinal on sünnipäev. Kuuskümmend kuus saab täna täis. Aga ei tule see talenesel ega ühelgi teisel 
hingelisel meelde. Sest sellist päeva pole Kriilevälja küla veel läbi elanud. Mis sõnumeid toob poeg? Miina poeg 
Härbert on küla silmis oma parimas meheeas. Ema peab Herbit alles poisikeseks, aga ise ta mõlgutab vahel 
taatide mõtteid – mis sest senisest elust on saanud või saada on. Kevadsula lumelobjak lörtsub kroomnahka 
saabaste ümber. Koosolek kestis kaua, nüüd on nii pime, et teejoonest pole ähmast kuma ka näha. Härbert 
Junnov sammub tuikudes ja komistades libedaks sulanud jääseljal. Elupööre võib sellise obadusena tulla, et 
võtab kaine mehe jalul tuikuma ja pistab peakolpa vatti, milles ainult mõtteräbalaid rapleb. Ei kuula enam 
pead-jalad sõna, ainult töös ja viinas parkunud keha liigub instinkti ja inertsi jõul kodu poole. Kodu … Kas on 
kolhoosnikul kodugi enam … Kolhoosnik … Kolhoosnik. 
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Vastused  

1.  Hephaistos  TS 
2.  Otto von Bismarckile TS 
3.  Victoria JM 
4.  Koosnes eestlastest TM 
5. h 1954 JM 
6.  Hispaania * 
7.  Grigori Zinovjev TT 
8.  Neeme Väli  KN 
9.  „Musta pori näkku“ Mihkel Raud   OK 
10.  Cofidis KN 
11.  Ohtjasoomuseline  mänd JM 
12.  Tehti vibusid TS 
13.  Hanijalg  TT 
14.  Küülik OK 
15.  Lämmastik, fosfor, kaalium (N, P, K) KN 
16.  Lüganuse KN 
17.  Assam OK 
18.  Suriname TS 
19.  Rio de la Plata TT 
20.  Paks Margareta TT 
21.  Seljale JM 
22.  Hapukapsad TS 
23.  Mr. Alex TT 
24.  Esperanto TT 
25.  MUSTus KN 
26.  Gustav Vilbaste *KN 
27.  Elavhõbe TS 
28.  Grigori Vekšin *KN 
29.  Volkswagen Up! OK 
30.  Küünikud OK 
31.  Karol Kovanen KN 
32.  (kangil) lõuatõstmine TS 
33.  Tšetšeen TM 
34.  St. Louis  OK 
35.  Alfredo di Stefano TS 
36.  Desdemona’t TS 
37.  Aimeé Beekman TT 
38.  „IRON SKY“ OK 
39.  Tuulispask TT 
40.  Napoleoni sarkofaag OK 
41.  Jaan Kross KN 
42.  Püha Jaakobi rist TS 
43.  Kubism * 
44.  Katrään OK 
45.  Gene Kelly OK 
46.  Mati-Johannes Palm TT 
47.  Baccara LN 
48.  Eduard Vilde TT 
49.  12 tooli TM 
50.  Heino Kiik, Tondiöömaja *TT 

Küsimused: Omar Kaljuvee, Jaanus Moppel, Tõnis Möldre, Lauri Naber, Koit Nook, Aare Olander, Tenno Sivadi, Tõnu Talve 

* - küsimus Maakilva 1. hooaja 2. mängust, aastast 1999 


