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1.Pildil olev Halle lähedal paiknev Merseburgi loss oli 
ühele Läänemaa mõisnikule eeskujuks, kuid ta planeeris 
uue mõishoone rajamist. Ehitust alustatigi, 1899.aastaks 
oli hoone katuse all, kuid siis rahapuudusel tööd 
seiskusid. Hoone seisis kasutamata ja rohkem kui 
ajahammas pures lossi kõrvaloleva territooriumi valdaja. 
Millisest Läänemaa mõisahoonest on jutt?

2.Koputused eneses, Märgid mõtteliival, Tunnete purdel,  
Järvealune kirikukell – need on ühe Kanadas elava eesti 
luuletaja luulekogude pealkirjad. Luuletaja on sündinud 
1919.aastal Läänemaal Martna vallas, õppinud 
Läänemaa haridusasutustes, II maailmasõja ajal 
põgenenud Soome. Pärast sõda elanud algul Rootsis, 
seejärel Kanadas. Toimetanud ajakirja Põhjala tähistel 
ning ajalehte Vaba Eestlane. Kes?

3.MTÜ Haapsalu Kunstivara alustas annetuste kogumist 
pildil oleva kuulsa haapsallase (1925-2011) mälestuse 
jäädvustamiseks. Kes oli see legendaarne isik ?

4.Sündis 1954.aastal Paides, käis põhikoolis 
Raplas, seejärel Tallinna Spordiinteraatkoolis, kus 
põhialaks oli lauatennis. TRÜ keemiateaduskonna 
lõpetamise järel tuli Haapsallu kooliõpetajaks. 
Hiljem töötas Haapsalu Rajooni RSN TK 
osakonnajuhatajana, rajooni täitevkomitee 
aseesimehena ja maasekretärina. 1993-1994 oli 
Haapsalu abilinnapea, seejärel pea viis aastat 
maavanem. Eelmise sajandi lõpus asus tööle 
sotsiaalministeeriumi kantslerina ning 2002 sai 
temast avalik-õigusliku asutuse, mis võimaldab ravikindlustushüvitisi, direktor. Sellel kohal 
tegutses lõppenud suveni, seejärel on ta töötu ja puhkab. Kellest jutt?

5.Kuigi see külmalembeline merekala eelistab Soome ja Riia lahe sügavamaid piirkondi, on ta 
tavaline ka Läänemaa rannikul, sest talle meeldib kivine põhi, kus on veidi muda. Maiustab 
koorikloomadega, vetikatega, laevadelt merre visatud jäätmetega, kuid ära ei ütle ka ahvenast, 
räimest ega kilust.  Tegemist  on ebahariliku, kohati 
hirmuäratava välimusega kalaga, kel  pikkust 25-30 
cm ja kaal kuni 400g.  Pea  võib moodustada 
kolmandiku keha pikkusest. Keha on paljas ja 
soomusteta, kaetud luuplaatide, ogade või 
naastukestega. Uimed on kõrged ja suured.  Selg on 
oliiv- või hallikasroheline, millel on mustad triibud, 
küljed on kuldkollased ning leheroheliselt helkivad, 
kõhupool on roosakasoranž, kaetud valgete 
laikudega.  Kala? 



6.Inglased tunnevad seda muuhulgas 
nimetuse all Jimson Weed, mis on 
lühivorm Jamestown'i linnast Virginias, 
kus paljud kolonistid pärast taime 
lehtede söömist surid. Suured 
lühirootsulised lehed, mis võivad olla nii 
hambulised kui terveservalised, 
kinnituvad varrele vahelduvalt. Suured 
mitut värvi (valgest violetseni) õied 
avanevad alles õhtul ning neid 
tolmeldavad ööliblikad. Küsitavat taime 
võib leida nii Skandinaavias, Euroopas, 
troopilises Ida-Aafrikas, Austraalias kui 
Põhja-Ameerikas. Vaatamata oma 
troopilisele päritolule tunneb see liik 
kogu maailmas end hästi teeäärsetel, 
prahipaikadel, vanadel varemetel ja inimasulate läheduses. Tegemist on mürgise taimega, mille  
ettevaatamatu tarvitamine võib lõppeda surmaga.  Meditsiinis on taime lehti tarvitatud 
bronhiaalastma ja läkaköha puhul. Mis taim?

7.Põhja-Aafrika araabia linnades nimetatakse müüriga ümbritsetud vanalinna mediinaks. Tegemist 
on tavaliselt kitsaste tänavate rägastikuga, kuhu on kerge ära eksida. Marokos asub mediina kõrval  
mellahiks nimetatud linnaosa. Kes elasid mellah´is?

8.Solothurni kantonis asuva kodumasinatootja reklaaminäoks on Roger Federer. Ettevõte rajati 
1931. Firma on tuntud eelkõige oma espressoaparaatide kaudu, mida turustatakse üle maailma. 
Peale nende on tegeletud triikraudade, küpsetuspannide ja rösterite valmistamisega. Viimased 
tooted keskenduvad rohkem oma koduturule. Firma? 
Vastamisel abistab ehk Šveitsi geograafia tundmine või 
lätikeelne geograafiline termin.

9.Sellel 7. detsembril 1984 Raplas sündinud mehel on 
viimastel aastatel lavastajakäsi korralikult lahti. Kuigi ta 
lõpetas EMTA lavakunstikooli alles 2008. aastal (XXIII lend) 
ja pääses kohe Eesti Draamateatrisse näitlejaks, võeti ta alles 
alates 2012. aasta sügisest sama teatri palgale lavastajaks. 
Kummalisel kombel on ta seni Draamateatris lavastanudki 
vaid kaks näidendit, see-eest enda omad «Head ööd, vend» ja 
«Kuni inglid sekkuvad». Teistes teatrites (VAT, R.A.A.A.M., 
NO99, Võru Linnateater, Vanemuine, Tallinna Linnateater) 
kokku vähemalt kümme. Suurimat kiitust on ta saanud enda 
näidendite „Vahepeatus” (R.A.A.A.M.) ja „Pea vahetus” 
(NO99) kirjutamise ja lavastamise eest, samuti saanud 
kodumaiseid teatripreemiaid. Eraelulist – alates 2009. aastast 
paaris maestro Aarne Üksküla poja lapse Sandraga, kes 
samuti lootustandev noornäitleja ja ETV lastesaate 
„Lastetuba“ üks juhtidest. Niisiis – kes?

10. Mängu alguses on mängijate kuulmismeeled ehk ergumad 
kui mängu lõpul ning see võimaldab esinejat paremini ära 
tunda. Kes räägib?



11.„En l'aurora la damaun ta salida il carstgaun,
spiert etern dominatur, Tutpussent!
Cur ch'ils munts straglischan sura,
ura liber ……, ura.
Mia olma senta ferm,
Mia olma senta ferm
Dieu en tschiel, il bab etern.
Dieu en tschiel, il bab etern.“

Mis riigi hümni esimene salm?

12.Üsna tihti räägitakse ajamõõtmisest. Kõige 
täpsemini saab aega mõõta aatomikelladega. Neis 
kellades kasutatakse tseesiumi kõrval veel üht 
keemilist elementi. Selle leelismetalli, mille 
järjekorranumber Mendelejevi tabelis on 37., 
avastasid 1860.aastal sakslased Bunsen ja Kirchhoff 
spektraalanalüüsi kasutades. Spektrivärvi järgi saadi 
elemendile nimigi. Nimetage see keemiline element. 
Ja nüüd mõelge veel vääriskividele... Element?

13.Majandusajakiri Forbes iga-aastase nimekirja 
andmetel kerkis tänavu maailma enimteenivaks 
sportlaseks üks profipoksija. Eelmisel aastal teenis 
35-aastane mees hüüdnimega Money kahe matšiga 
koguni 85 miljonit dollarit. Tänavu augusti alguses vabanes Money vanglast – talle oli mõistetud 87 
päevane karistus koduvägivalla eest, kuid trellide tagant pääses ta pärast karistusest kahe 
kolmandiku kandmist. Kes?

14.Gerd Kanteri parim kettaheide (73.38) on tehtud 4. Septembril 2006 Helsingborgis, ning see jääb 
alla vaid Jürgen Schulti maailmarekordile (74.08) ja Virgilijus Alekna Leedu rekordile (73.88). 
Kodumaal tehtud heidetest on Kanterile jaoks pikim 25. juunil 2009 mõõdukas vastutuules heidetud 
71.64. Millises Eesti asulas see juhtus? Vihjeks veel nii palju, et täpselt sada aastat varem 
registreeriti asulas ametlikult baptistikogudus, mida on läbi aegade teeninud pastorid Harald Victor 
Dahl, Eduard Roasto, Richard Kaups, Kaljo Raid, Helari Puu ja Viljar Liht.

15.See väga C-vitamiinirohke vili on pärit 
Kesk-ja Lõuna-Ameerikast, kuid nüüd 
kasvatatakse troopilistes piirkondades üle 
maailma. Sel eksootilisel iludusel on põnev 
kuju ja tumepunast või kollast värvi koor on 
kaetud justkui soomustega. Magus, valge või 
roosa mustatäpiline krõmpsuv viljaliha 
sisaldab lükopeeni, looduslikku 
antioksüdanti, mis aitab võidelda vähi, 
südamehaiguste vastu ja alandab vererõhku. 
Parim viis on vili lihtsalt pooleks lõigata ja 
lusikaga viljaliha süüa, mis on väga maitsev 
ja värskendav. Võib ka mahlaks pressida ja 
kokteilidesse lisada.

 



16.Näete pilti ühe aine molekuli struktuurist. Aine leiab 
kasutamist muuhulgas ravimina neerupuudulikkuse korral. 
Rohkem tuntakse aga seda seoses saavutusspordiga, sest 
aine stimuleerib vere punaliblede sünteesi ja seeläbi 
sportlaste tulemused paranevad. Kuritarvitamist peetakse 
eluohtlikuks, sest ta suurendab infarkti ja insuldi riski. Viru 
Keemia Grupi tütarettevõtte tootenimekirjas on sama 
nimega saadus. Mis aine?

17.12. novembril 1884 sai küsitav asula esimeseks linnaks 
Euroopas, kus läideti tänavavalgustus (vaid ookeani taga 
New Yorgis juhtus see varem), ja juba 17 aastat varem 
hakkasid linnas sõitma hobutrammid. Praegu on tegemist suuruselt riigi kolmanda linnaga (inimesi 
300 000 ringis) ning ta on riigi lääneosa tähtsaim majanduslik ja kultuuriline keskus. Vanalinna 
osad on näiteks Cetate, Elisabetin ja Fabric. Linna lähistelt pärineb 2009. aasta Nobeli 
kirjanduspreemia laureaat Herta Müller, linnas endas on sündinud Itaalia kohvitööstuse illycaffè 
rajaja Francesco Illy, äärelinnas aga Johnny ’Tarzan’ Weissmuller. Linn?

18.Kölni peapiiskop andis 31. detsembril 1946 Köln-
Riehlis St. Engelberti kirikus peetud jutluses 
sõjajärgsel Saksamaal vaevlevatele kaasmaalastele 
juba ette loa söevargusteks. Ta lausus: „Me elame 
aegadel, kus inimene hädas olles tohib võtta seda, mis 
talle elu ja tervise alalhoidmiseks hädatarvilik on, kui 
ta seda oma tööga või palumisega saada ei või.“ Kölni 
kaubajaamadest kadus sel talvel iga päev 900 tonni 
sütt, mis pidi tegelikult välismaale minema. Linnas on 
peapiiskopist kardinali nimest tuletatud sõna „……
ma“ sedasorti eneseabi kohta senimaani kasutusel. 
Peapiiskopi perenime aitab aga meelde tuletada üks 
endine Saksamaa jalgpallur, kel koondises eelmisest 
kümnendist kirjas 79 mängu ja kümme väravat ning 
edukas karjäär Bremeni Werderis, Dortmundi 
Borussias, Müncheni Bayernis ja taas Bremenis 
Werderis. Eks sellegi praegu FC Torontos palliva 
kaitsva poolkaitsja ülesanne ole pall vastastelt ära 
„……da“. Perekonnanimi?

19.Soomes Tamperes asuv Särkanniemi ajaviitepark avas aprillis oma tänavuse suvehooaja. Lisaks 
senistele atraktsioonidele: delfinaarium, planetaarium, loomaaed, akvaarium, Sara Hildeni 
kunstimuuseum, lisandus veel üks tegevusväli. Avati teemapark, mis peaks ligi tõmbama lapsi ja 
nende vanemate rahakotte. Karuselli peal saab istuda oma lemmiktegelase kujulises vahendis, 
takistusribal saab otsida roheliste sigade poolt pihta pandud mune jne. Lisaks saab veel osaleda 
muudes tegemistes ja loomulikult osta tegelastega seotud nänni. Uue tegevuspargi avamist kajastati 
üle maailma. Mis teemapark avati? 

20.Esimeste lugudega jõudis kuuldav kollektiiv laiemate hulkadeni 2007.aastal.  Kui esialgu 
koosnes grupp peamiselt riimiseadjatest, siis hiljem on hangitud pillimehi ja ansambli toodang on 
muutunud peavoolupublikule meeldivamaks. Viimast tõestab  üsna pikk kohalolu edetabeleis. Mis 
nime punt kannab?



21.Tegemist on ühe koerlaste 
sugukonda kuuluva perekonna 
ainsa esindajaga. Ta elutseb 
Lõuna-Ameerika sooservades ja 
rohtlates. Kohalikud indiaanlased 
kutsuvad looma suureks rebaseks, 
teaduslik nimi tähendab aga 
kreeka keeles kuldset koera. Mis 
loom?

22.1980.aastatel Milaanos 
tegutsenud toote ja 
mööblidisainerite rühm sai oma 
nime Bob Dylani laulu järgi, kui 
grammofoninõel ühe linna nime 
juures hüppama hakkas. 
Rühmituse võtmefiguurid olid 
Ettore Sottsass, Matteo Thun, Martine Bedini, Ernesto Gismondi. Loomingu põhitunnusteks olid 
erksad värvid, kitšilik stiil, julged ja geomeetrilised vormid. Nende loomingut peetakse ähmaste 
postmodernistlike teooriate selgeks väljenduseks. Mis nime rühmitus kandis? Vastamisel oleks abi 
Vana-Egiptuse või sportlike grislikarude tundmisest.

23.24.-30.juulini 1912 toimus Londonis esinduslik teaduskongress, mida austasid oma osavõtuga 
paljud kuulsad tegelased. Eesistujaks oli evolutsiooniteooria rajaja poeg Leonard, aueesistujate 
hulgas olid tollane Briti mereväeminister W.Churchill, telefoni leiutaja A.G.Bell, lisaks veel Briti 
Ülemkohtu esimees, kuningliku arstide kolleegiumi president jt. Kokku oli tulnud hulgaliselt arste, 
poliitikuid, loodusteadlasi, filosoofe, teolooge. Tegemist oli ühele õpetusele pühendatud esimese 
rahvusvahelise kongressiga. Õpetusele alusepanija Francis Galton oli surnud aasta varem. Millisele 
õpetusele oli kongress pühendatud?

24.1950.aastal sündinud mees on Balkanimaade tuntumaid heliloojaid, kelle muusikukarjäär algas 
ansambli Bjelo Dugme kitarristina. Rahvusvahelise tuntuse saavutas filmimuusika loojana. Erilise 
menu osaliseks sai tema muusika Emir Kusturica filmidele Mustlaste aeg,  Arizona dream, Maa-
alused. Loonud filmimuusikat peale Balkanimaade veel Prantsuse (Kuninganna Margot) jaVene 
(Türgi gambiit) filmidele. Tema muusikas on kokku segatud traditsioonilised balkani rütmid ja 
popmuusika. Viimasel ajal esineb kollektiiviga The Wedding and Funeral Orchestra. Kes? 

25.Kuulsa isiku vähetuntud pilt ehk me 
tunneme teda teise pildi järgi. Kes on 
pildil?



26.Küsitav mäeahelik on osa Kordileejeeridest, tema kõrgeim tipp on Rainieri vulkaan(4392m). 
Ahelik suundub Briti Columbiast läbi Washingtoni ja Oregoni Põhja-Californiasse. Tuntud 
humalasort, mida kasutatakse peamiselt USA väikeõlletehastes, kannab mäeahelikuga sama nime. 
Mis mäeahelik?

27.Peale lühiajaliste tsüklite on majanduses olemas ka pikaajalised. Üks esimesi, kes tuvastas 50–60 
aastat vältavate tsüklite olemasolu, oli üks Nõukogude majandusteadlane, kes 1925. aastal ennustas 
1930. aastate maailma majanduse depressiooni. 1930. aastal saadeti ta eraomanduse idee toetamise 
pärast Gulagi, kus ta pärast kaheksa-aastast vangipõlve ja oma teooria ennustuste täitumist 1938. 
aastal maha lasti. Teadlane uuris kaht terviklikku ja üht tollal käimasolevat tsüklit. Esimene oli 
tööstusrevolutsiooni laine, mis kestis aastail 1787-1842. Teine 1843-1897, mille põhjustas raudteede 
võrgu kiire ekspansioon ja auruenergia kasutuselevõtt. Kui majandusteadlane kirjutas raamatut, oli 
tema sõnul käimas kolmanda laine tõusufaasi lõpp. Selle algusajaks võib luges ta 1897. aastat, kui 
elektrienergia alustas võidukäiku ja viis Edisoni nime entsüklopeediatesse. Kolmas laine lõppes 
1950. aasta paiku, et anda teed neljandale. Neljandat tsüklit vedas lennunduse areng, millele andis 
lisajõudu 1940. aastate lõpul valminud esimene arvuti.
Kes oli see tsüklite või ka lainete avastaja?

28.Allnähtavad sportlikud logod peaks teile abiks olema. Seda poollegendaarset patriitsi (eluaastad 
u. 520-430 eKr)peetakse üheks auväärsemaks varajase Rooma vabariigi tegelaseks. Teda peetakse  
vooruslikuks meheks, kes elas lihtsat elu, tegi ausalt oma tööd ja suutis loobuda ainuvõimust, kui 
seda talle pakuti. Pärast konsuliaastat pühendus ta tavalisele põllutööle, kuid 458. kutsuti  
diktaatoriks, sest teda peeti ainsaks, kes suudaks Rooma vaenlaste käest päästa. Mõne päevaga 
suutis ta vaenlased purustada, pärast seda loobus ametist ja sõjasaagist ning taandus jälle 
põllutöödele. Kakskümmend aastat hiljem kutsuti ta diktaatorina uuesti linna päästma. Küsitava 
roomlasega on võrreldud G.Washingtoni, kes samuti suutis eduka väejuhi kohalt erru minna. Lisada 
võiks, et selle roomlase auks on nimetatud linnu nii Vanas kui Uues Maailmas. Kes? 

29.1913.aastal avas Karl ja Theo Albrechti ema Esseni äärelinnas poekese. Seda võib pidada 
küsitava säästupoodideketi alguseks. Pärast II ilmasõda võtsid vennad kauplemise oma kätte ja 
poodidevõrk hakkas laienema. Eesmärgiks seati võimalikult odava kauba pakkumine. 1962 võeti 
kasutusele praegune nimi. Pärast raudeesriide langemist ja Saksamaa ühendamist on kauplustekett 
läbi teinud suure laienemise. Tänapäeval tegutsevad firmale kuuluvad poed veel Beneluxi maades, 
Prantsusmaal, Taanis, Austraalias, USAs, Šveitsis, Hispaanias, Iirimaal, Suurbritannias, Ungaris, 
Poolas, Portugalis. Austrias ja Sloveenias tegutsetakse Hoferi kaubamärgi all. Nimetage see poekett, 
mis koondab enam kui 9000 säästupoodi.

30.Kuuldav inglise rockgrupp rajati 1964.aastal ja tegutseb siiani, sealjuures Graeme Edge 
algkoosseisust. Ülejäänud praegused liikmed on Justin Hayward ja John Lodge. Bändi 
läbilöögialbumiks kujunes 1967.aastal ilmunud  Days of Future Passed. Sellelt plaadilt laulu 
kuuletegi. Bänd?



31.1964.aastal pakkus pildil olev mees välja, et olemas olema üks hüpoteetiline elementaarosake, 
mis annab teistele osaksetele massi. Käesoleva aasta juuli algul teatati, et nüüd on see osake vist 
leitud. Kes on pildil?

32.Küsitava filmižanri tippajaks olid 1960.-1980.aastad. Filmide tegevus leiab aset eelmise sajandi 
40-aastatel peamiselt Balkanil ja neile on iseloomulikud eepiline jutustus, suurte rahvahulkade 
kaasamine, emotsionaalselt mõjuvad kaadrid ja üsnagi suured kulutused. Žanri alusepanijaks 
peetakse 1962.aastal valminud filmi Kozara. 1969.aastal linale jõudnud valdkonna vahest 
kuulsaimas filmis osalesid näitlejatena Yul Brunner, Orson Welles, Sergei Bondartšuk, Franco Nero 
jpt tollased nimekad näitlejad ning plakati joonistas Picasso. Linateos kandideeris Oscarile, tänaseni 
peetakse seda üheks kallimaks mitte-inglisekeelseks filmiks. 1973.aastal ilmavalgust näinud 
Sutjeska lahingus kehastas peaosalist Richard Burton. 
Tänapäeval tekitab see filmivaldkond vaid nostalgiat kadunud 
riigi järele. Mis filmižanr?

33.Islamiriietus on kujunenud Euroopas probleemis. Mitmes 
riigis on kehtestatud burqa-keeld. Leplikumad ollakse pildil 
nähtava moslemirõivastuse suhtes. Kuidas seda nimetatakse?

34.See spordirõivaste ja aksessuaaride valmistamisele 
pühendunud firma alustas ligi 100 aastat tagasi kui soki- ja 
aluspesuvabrik. Nende logol on kujutatud mehe ja naise 
siluett, kes istuvad paljalt ja selja vastamisi. Eestis oli 1990. 
aastate kõvadel meestel kanda just selle firma dressi ja kingi, 
jämedat Bismarcki kuldketi ja veeta pool elu 
hamburgeriputkades. Nimetage kompanii!

35.Esimene maailmasõda sünnitas uue väeliigi – lennuväe. Tõsi küll, esimest korda kasutasid 
lennukit itaallased Tripolitaania sõjas nüüdse Liibüa aladel. Millise riigi sõjaväelased sooritasid aga 
esimese lahingulennu Euroopa õhuruumis? See leidis aset 16. oktoobril 1912 Saksa päritolu 
biplaanil Albatros F-2. Muide, sama riigi teenistuses olev luuraja tegutseb spiooniromaanis „Surra 
tohib vaid äärmisel juhul“.



36.Küsitav, 1968.aastal Lutskis sündinud, sportlane hakkas Washington Capitalsis mängima NSVL 
kodanikuna. NHL-is loopis ta vastase väravavõrku üle 500 litri ning tegi seda peale eelnimetatud 
klubi veel Atlanta Trashersi, Chicago Blackhawksi ja Ottawa Senatorsi ridades. NHL-s 
väravateviskamise vahepeal jõudis 2002.aastal tulla maailmameistriks. 2007.aastal lõpetas 
mängijakarjääri, oli seejärel oma kodumaa hokikoondise mänedžer. Praegu töötab USA-s 
noortetreenerina. Kes on see oletatavalt russiini rahvusest hokimees?

37.Tegemist on Saksamaa suuruselt teise pangaga Deutsche Bank järel. Pank sai alguse 1870.aastal 
Hamburgis, hilem vahetati mitu korda asukohta kuni panga keskus seati sisse Maini-äärses 
Frankfurtis. Tänapäeval ei tegutseta üksnes Saksamaal, vaid haarmed on aetud teistessegi EL 
riikidesse ning esimese Saksa pangana loodi juba 1971 harukontor New Yorgis. 2009 neelas alla 
ühe põhikonkurendi Saksa turul – Dresdner Bank i. Panga peahoonet peeti mõnda aega Euroopa 
kõrgeimaks pilvelõhkujaks. Mis finantsettevõte?

38.1940–1941 tegutses Tallinna täitevkomitees natsionaliseerimiskomisjoni esimehena. Saksa ajal 
viibis Tallinna keskvanglas. Surmamõistmisest pääses, sest oli Vene ajal palju rahvuslasi päästnud. 
1943.aasta kevadel saadeti tööle Ellamaa turbarappa, kus oli rahvuslasena valvurite soosingus ja tal 
õnnestus sealt põgeneda Soome. Põhjanaabrite politsei arreteeris ta loata sõidul Soomest Rootsi, 
seejärel oli vangis. Tema nime all ilmus üks soomekeelne brošüür „Todellisuuskuvia eesti kansan 
elämästä v. 1940-44“, milles on kaks tema kõne teksti. Brošüüris kirjutab ta muuhulgas, et 1941. 
aastal küüditatud olid vargad, mõrtsukad, prostituudid, pederastid jms. element; Soome ja sealt 
edasi põgenesid ainult eestlastest Gestaapo agendid – kõiki teisi ausaid eestlasi olevat Soomes 
piinatud, vangistatud ja sakslastele välja antud. Kes oli see 1962. aastal koos ühe teise eesti mehega 
Lenini preemia saanud inimene, kes koostas aastatel 1969–1974 ka traktaadi „Mõningate XX 
sajandi ausate inimeste tragöödia“?

39.Näitleja, lavastaja ja kirjamees on sündinud 1935.aastal. Esimese filmirolli tegi 1959.aastal.  
Peale filmirollide tegeles hääle andmisega animafilmide tegelastele. Nii sai antud hääl parajalt 
paksule mehele katuselt, krokodillile ja boamaole. Ta on kirjutanud mitmeid filmistsenaariumeid 
(Bremeni linna moosekandid). Laia tuntuse tõi 
tegelaskuju aastatest 1979-1986. Selle 
tegelaskuju loomise eest on küsitav saanud Briti 
Impeeriumi ordeni, Uus-Meremaal on välja 
antud näitleja pildiga meenemünt. 2006.aastal 
püstitati talle kodulinnas mälestussammas Briti 
saatkonna lähistele. Ja kui filmi uskuda, siis 
teda võis ka Läänemaal tegutsemas näha – 
temaga võib näiteks seostada Lääne ja Rapla 
maakonna piiril olevat Laisilla veskit. Kes?

40.Türgi levimuusika on meile tuttav peamiselt 
Eurovisiooni lauluvõistluse kaudu, võib-olla 
leiate kusagilt mälusopist üles ka Tarkani 
nimelise laulja. Ometi on pilt laiem. Türgi 
kuulsamateks naislauljateks on türgi 
popikuningannaks tituleeritud Sezen Aksu ja 
küsitav, keda on nimetatud türgi muusika 
superstaariks. 1946 sündinud artisti peetakse 
suurima läbimüüdud plaatide arvuga Türgi 
poplauljaks. Kuulete laulu tema 2008.aasta 
albumilt. Kõrval näete proua noorpõlvepilti. Kes?



41.Veel 15.sajandil uskusid eurooplased, et neile tundmatus 
maailmas elavad mitmed koletisrassid. Nii usuti kindlalt 
amatsoonide, koerapäiste inimeste ehk künotsefaalide või 
ühejalgste ehk unipedide olemasolu. Pildil oleval koletisrassi 
esindajal polnud aga pead. Mitmed muistsed teadusmehedki on 
sellistest kirjutanud. Kreeka geograaf i Straboni arvates oli 
tegemist rahuliku kõrberahvaga. Plinius Vanema arvates elutsesid 
nad kusagil Egiptusest lõuna pool. Neid fantastilisi kujutatakse 
keskaegses Nürnbergi kroonikas, S.Münsteri Cosmogrphias, 
müütilise John Mandeville reisijuttudes. Tänapäeval jäävad nad 
ulmeraamatute veergudele. Kuidas neid olendeid nimetati?

42.Sionistlikus liikumises võis enne Iisraeli riigi sündi esile tuua kolm juhtfiguuri: David Ben 
Gurion, Haim Weizmann ja küsitav. Küsitav isik (1880-1940) oli parempoolse sionismi ideoloog, 
revisionistliku sionismi alusepanija. Osales 1903 Venemaa esimese juudi omakaitseorganisatsiooni  
loomises. Tema rajatud on noorsooühendus Beitar ja sõjaväeline organisatsioon Irgun. Ta pidas 
tähtsaks juudi relvastatud üksuste tugevdamist, relvavõitlust oma õiguste eest ning ei pooldanud 
koostööd araablastega. Oponendid nimetasid teda juudi fašistiks, Ben Gurion on kasutanud tema 
kohta väljendit Vladimir Hitler. Tema rajatud revisionistlikust liikumisest on välja kasvanud 
tänapäevased Iisraeli paremparteid (Likud). Kes?

43.Küsitav taimekaitsevahend, mida kasutatakse taimede seenhaiguste vastu, koosneb 
vasksulfaadist ja lubjapiimast. Vedelikku kasutati esmakordselt 19.sajandil ühe Prantsusmaa linna 
lähedastes viinamarjaistandustes ning sealt on pärit vedeliku nimigi. Nimetage see 
taimekaitsevahend.

44.Üks 2007. aastal saatega „Eesti otsib superstaari“ tuntust kogunu ja Rein Rannapi soosingu 
pälvinu väljastas tänavu kevadel koos oma ansambliga on väljastanud esimese täispika 
stuudioalbumi, mis kannab pealkirja «Selges eesti keeles». Ansambli teatel on nende eesmärgiks 
hoida oma südames kuuekümnendate lõpu väärtusi, samas teha tänapäevase sõnumiga muusikat, 
mis inimesi raputaks ja elustaks, nagu see siis moes oli. Möödunud aastal tõi lugu «Tibet Ocean» 
bändile kaasa palju head vastukaja. Kes?

45.Allolevaid pilte vaadates 
rändavad teie mõtted kindlasti 1889-
1957 elanud Tšiili poetessi manu. 
Too kirjanik on ainsa Ladina-

Ameerika naisluuletajana saanud Nobeli kirjanduspreemia. Kes?



46.Küsitava India kompanii keskus asub Mumbais. Firma valmistab nii sõidu- kui veoautosid, 
kaubikuid ja busse. Tänaseks on ettevõte oma haarmed ajanud väljapoole Hindustani poolsaart ja 
toodangu mahult jõutud maailma kahekümne suurema autotootja sekka. Tooteportfellist võib leida 
automargid Indigo, Sumo, Vista, Indica, Grande jpt. Nende väikeautot Nano peetakse üheks 
maailma odavamaks sõiduautoks. Mis firmaga tegu?

47.Pildil olev isik ei ole rootslane, tema praegune 
tööandja asub hoopiski Minneapolise linnas. 
Eelmised töökohad asusid suurriigi pealinnas või 
selle lähiümbruses. Hiljuti anti talle tükk vase ja 
tina sulamit. Kes?

48.Kaks piltidel olevat meest kannavad ühte perekonnanime. Neist üks on lasti 1939 NKVD poolt 
maha, teine juhib praegu Gazpromi. Sama nime on kandnud veel Eesti rahandusminister eelmise 
sajandi viimase kümnendi alul ning suure USA õllekompanii rajaja jpt. Nimetage see 
perekonnanimi.

49.Küsitav vääntaim võib kasvada kuni kaheksa meetri kõrguseks ja tugevalt haruneda. Vars on 
väga tugev ja puitunud, lehed lopsakad, südamekujulised, läikivad ja tumerohelised. Taime 
kodukant on Indias, Malaisias ja Indoneesias. Ta vajab kasvamiseks sügavat, toitainerikast ja hästi 
väetatud pinnast, täispäikest ja troopilist niisket kasvukeskkonda. Jahedamas kliimas saab teda 
kasvatada küttega kasvuhoones või talveaias, kuid taim ei õitse ning vajab regulaarset veega 
pritsimist, et lehed niisked püsiksid. Kodukeskkonna intensiivses kuumuses arenevad tillukestest 
valgete õite kobaratest viljad, algul rohelised ja küpsena punased. Viljad omandavad kaubandusliku 
värvi päikese käes kuivatades. Mis taim?

50.Kuuldava artisti esinemine andis spordipeo lõpetamisele parasjagu paismaisi maiku. 1988.aastal 
sündinud laulja esmaalbum Who You Are nägi ilmavalgust mullu veebruaris ja järgmisel kuul tõusis 
briti edetabelis teisele kohale. Kes on see laulja?



51.Piirkonna vähemusrahvad horvaadid ja ungarlased 
nimetavad seda liidumaad vastavalt Gradišceks või 
Örvidekiks. Liidumaa keskus on Eisenstadt. Pindalalt on 
regioon riigis suuruselt seitsmes, rahvaarvult aga väikseim. 
Nimetage Austria idapoolseim liidumaa?

52.See Raudristi Rüütliristi ja ka tavalise Raudristi omanik 
(eluaastad 1892–1957) meenutab vähemalt sellel pildil 
välimuselt vabahärra Carl Gustaf Emil Mannerheimi, kuid 
tegemist hoopis teise mehega. Ta juhtis teise maailmasõja ajal 
kindralmajorina väeüksust, mille nime tõlgituna eesti keelde 
on Kiire diviis. Palun nimetage mundri järgi mehe kodumaa!

53.Seda haigust, mida peetakse üheks enamlevinud haiguseks 
maailmas, esineb uuringute järgi enam Kagu-Eestis elavatel 
lastel, Lääne-Eestis on aga haigestumist vähem. Ega ainult 
lapsed ei haigestu, sest uuringute järgi põevad seda haigust pea 
kõik täiskasvanud. Haiguse tekitajateks on streptokokid ja 
laktobatsillid. Haigestumise põhjuste hulka loetakse 
geneetilised põhjused, toitumistavad, hügieeniharjumused, põhjavee fluorisisaldus jne. Mis haigus?

54.Eelmstel USA presidendivalimistel oli küsitav näitlejatar (sünd. 1974) Demokraatliku Partei 
toetajate ridades ning tema favoriidiks oli Hillary Clinton. Tänavu, kui näitlemine on jäänud 
tagaplaanile ja  põhirõhk on ettevõtlusel, on ta asunud toetama konservatiivseid väärtusi enam 
rõhutavaid vabariiklasi ehk siis Mitt Romney´t. Küsitava  esimene film oli Fantasy Woman (1993), 
tema filmograafiast võib leida filmid Lip Service, Camera Sutra, Cum One, Cum All jt. Käesoleva 
sajandi algul rajas oma firma, mis on tootnud sellised filmid nagu The Masseuse, Krystal Method, 
MILF School jne. Lisaks on ta arvatud oma filmivaldkonna Kuulsuste Halli, rääkimata sellest, et 
küsitavat on nimetatud valdkonna kuningannaks. Kellest jutt?

55.Nüüd näitlejaküsimus koos pildiga. Pildil olev näitlejatar on osalenud mõnes telesarjas, 
mänginud sõltumatutes filmides The Burning Plain ja Winters Bone ja esitati rollide eest Oscari 
kandidaadiks. Siiski saavutas ta laiema tuntuse menuromaani The Hunger Games (Näljamängud) 
ekraniseeringus Katniss Everdeeni rollis. Kes?



56.Tegemist on tänapäeva ühe tuntuima ameerika kunstnikuga. Venekeelse vikipeedia väitel on nii 
mõneski tema töös ühendatud maailma rahvaste lemmikkunstistiil kitš maailma rahvaste 
armastatuima teema – pornoga. See määratlus on ilmselt seotud kunstniku abieluga aastail 1991-
1992. Juuresoleval pildil näete üht tema tuntuimat tööd. Kes?

57.Küsitav vibreerivate metall-lehtedega kastike on musta mandri pill. N-ö pöidlaklaver koosneb 
puidust kõlakarbist ja erineva pikkusega 
metallnaastudest, mis üht otsa pidi karbi 
külge kinnitatud. Pilli on mõnusalt 
rahustav näppida, sellel on pentatoonika 
häälestus. Väidetavalt on mitmes Aafrika 
riigis sagenenud jalgrattavargused, sest 
kohalikud avastasid, et kodarad sobivad 
imehästi selle pilli keelteks. Mis 
instrument?

58.Küsitav seltskonnatants kuulub 
svingtantsude hulka. Tekkis ta 1930-
aastatel mitmete svingtantsude 
segunemisel ja oli mõeldud eelkõige 
ülerahvastatud ruumis kiire muusika järgi tantsimiseks. Tantsijad hoidsid teineteisele ligistikku ja 
õõtsusid saalinurgas omaette. Tantsul on mitu alaliiku, neist üks on shuffle. Selle Californiast pärit 
tantsu nime aitab meelde tuletada seostamine maadeavastuste või rusikavõitlusega. Tants?

59.Tegemist on kurortoloogia osaga, mis tegeleb mineraalvete füüsikalis-keemiliste omaduste ja 
füsioloogilise toime uurimisega, samuti organismile avaldatava mõju uurimisega. Loomulikult 
tegeleb küsitav teadus inimeste ravimisega mineraalvete abil. Millisest õpetusest/teadusest jutt? 
Rahvusvaheline termin, palun.

60.1865.aastas asutati USA riigiasutus, mille põhiülesandeks oli valeraha vastu võitlemine. Kuni 
2003.aastani tegutsetigi rahandusministeeriumi alluvuses, siis alluvussuhe muutus. Aja jooksul on 
lisandunud teisigi ülesandeid. Nüüdseks ongi põhitöö seotud USA presidendi ja tähtsamate 
riigiametnikega, valimiste perioodil ka presidendikandidaatidega. Tänavu väisas Eestit asutusega 
sarnast nime kandev muusikakollektiiv, keda kuulete. Mis asutus/kollektiiv?



61.Kagu-Inglismaal Bristolist umbes 25 kilomeetrit edelas asuv pika ajalooga pitoreskne väikelinn 
on üle maailma kuulus endanimelise juustu poolest. Nimi ise on arvatavasti pärit keldi keelest ja 
tähendab vadakut. Linna on esmakordselt nimetatud kuningas Alfred Suure ajal 880. aastal. 
Poolkõva lehmapiimajuust aga on kollaka värvusega ja naturaalse koorega. Valmib paarist kuust 
pooleteise aastani, seetõttu on seda tüüpi juustudel üsna erinevad omadused. Ühtaegu võib leida nii 
mahedat kui teravat, valget kui kõrvitsoranži juustu, mis sobib võileivale, küpsetistesse, fondüüsse 
ja pajaroogadesse. Nimetage juust või linn!

62.Algul oli selle nimi MSN Search, seejärel ristiti ümber Windows Live Search´iks, siis tuli lühem 
nimi Live Search, mis pidas vastu kuni 2009.aasta 1.juunini. Mis nime kannab see otsimootor 
praegu?

63.Mis nimetust kannavad Mongoolias laialdaselt toimuvad suvised sportlikud pidustused, kus 
mehed võtavad mõõtu rahvalikus maadluses, vibulaskmises ja ratsutamises? Naissoo esindajad 
võivad osaleda vibulaskmises ja ratsutamises.

64.1838-1893 elanud poola kunstnik keskendus eelkõige  ajaloolistele maalidele. Tema tuntumad 
teosed on Grünwaldi lahing, Lublini unioon, lisaks Poola kuningate portreed. Allpool olevatel 
maalidel näete Kopernikut Jumalaga suhtlemas ning kojanarr Stanczyki kurvastamas Smolenski 
kaotuse pärast. Kes on see kunstnik?

  
65.Londoni olümpiamängudel olid Balti riikidest edukamad Leedu sportlased, kes kokku võitsid 
viis medalit. Pronksised autasud tulid poksis ja kreeka-rooma maadluses, hõbe saavutati 
aerutamises. Ruta Meilutyte võit ujumises on laiemalt räägitud, aga mis alal tõi Leedule kulla Laura 
Asadauskaite?



66.Mõlemal pildil olevat seltskonda – ehkki ühed on muusikud ja teised pigem mitte – kutsutakse 
inglise keeles samamoodi. Kuidas?

67.Eestis oli küsitav haigus levinud juba keskajal, kindlaid teateid on haigusest 18.sajandist. Tõve 
põhjustajaks arvati kurje vaimusid, halba õhku, vale toitu, külmetust ja ehmatust. Üle-eelmise 
sajandi kolmanda kümnendi lõpus oli Lõuna-Eestis haiguseepideemia, iga 20-s haigestunu suri. 
Tänapäeval kuulub eksootiliste haiguste hulka. Haiguse peiteaeg on 2-4 nädalat. Tõve tüüpiliseks 
sümptomiks kindla intervalliga korduvad palavikuhood. Lisaks palavikule ja külmavärinatele võib 
esineda ka peavalu, lihasvalusid, iiveldust, kõhulahtisust. Raskematel juhtudel tekivad 
teadvushäired kuni koomani. Õigeaegse ravita võib saabuda surm.

68.On kaks samanimelist pühakut, kes mõlemad surid 
märtrisurma. Neist üks hukati 3.sajandil tänapäeva Türgi 
aladel, teine piinati surnuks vandaalide poolt tänapäeva 
Tuneesia aldael 5.sajandil. Kõrvalolevalt õllesildilt vaatabki 
pühak vastu. Mis nime pühakud kannavad?

69.Pildil oleva juristiharidusega daami kolleegideks on 
naabermaades lisaks Vladimir Andreitšenkole veel arst, 
mehhaanikainstituudi lõpetanu ja täheteadlane. Kes on pildil?

70.Kuuldav laul on küsitavale bändile alateadlik suunanäitaja: püüd ühendada ameerikalikud 
folkrocki traditsioonid euroopaliku intellektualismiga ja neist saigi Euroopa bänd Ameerikas. Muu, 
sealhulgas laul usu kaotamisest, tuli juba hiljem. Kollektiiv?



71.Näete naabersaarel Faialil asuvast Horta linnast tehtud fotol riigi kõrgeimat mäetippu (kõrgus 
2315m). Mäetipp ja saar, kus mägi asub, kannavad sama nime, see nimi kirjutagegi vastuseks.

72.Teda iseloomustati: „harras katoliiklane, vaikne askeetlik mees, kes kannab tavaliselt üsna 
halvasti istuvat tumedat ülikonda.“ Ometi usaldati  majandusprofessorist kuiva õpetlast rohkem kui 
säravaid sõjaväelastest juhte, sest küsitav seisis 36 aastat faktiliselt riigi eesotsas. Ta hoidus 
isikukultusest ja tema põrm sängitati 1970.aastal tagasihoidlikku hauda kodupaiga Vimieiro 
kalmistul. Küsitava isiku valitsusajal viidi riigieelarve tasakaalu, korrastati maksude laekumine, aeti 
ettevaatlikku välispoliitikat. Loomulikult tegutses riigis ainupartei  Rahvuslik Liit ja üsna suured 
volitused olid julgeolekupolitseil. Režiimile said saatuslikuks suurriiklikud ambitsioonid. Kellest on 
jutt?

73.Glasgow laevainsener Alvaro de Campos, arst Ricardo Reis, luuletaja Alberto Caeiro, sotsioloog 
Antonio Mora. Need ja veel mitmed nimed saab kokku võtta aastail 1888-1935 elanud poeedi 
nimega. Küsitava luuletaja loomingut on eesti keelde tõlkinud Ain Kaalep (Sõnum) ja Tõnu 
Õnnepalu (Tubakapood). Kes on see luuletaja?

74.Rulluisu-hoki esimesed 
maailmameistrivõistlused leidsid aset 1936.aastal 
Stuttgardis ja siis läks tiitel Inglismaale, kes 
kordas saavutust ka järgmisel MM-l. Üldse on 
maailmamesitri tiitli võitnud 5 riigi meeskonnad: 
Peale Inglismaa (2 tiitlit) veel Argentiina ja Itaalia 
(kummalgi 4 meistritiitlit) ning kaks naaberriiki, 
kes nõlemad tulnud tšempioneiks lausa 15 korral. 
Nimetage need kaks riiki.

75.Cyanopica cyana elutseb Pürenee poolsaarel ja 
on sealkandis tõusnud rahvuslinnu staatusesse. 
Eestiski elavast sugulasest eristub ta erksamate 
värvide poolest.



76.Vasakpoolsel pildil on karikaturist Gori kujutanud ENSV põllutöö rahvakomissari Georg Abelsit 
ja parempoolsel pildil Suurbritannia suursaadikut Ameerika Ühendriikides lord Halifaxi (Edward 
Frederick Lindley Wood, 1st Earl of Halifax). Kuna karikatuurid ilmusid Eesti Sõnas, vastavalt 28. 
augustil 1942 ja 2. juunil 1943, tohtis Gori neid üksjagu mõnitavalt kujutada – Abels kuulus 
kategooriasse „Kujusid Eesti ajaloo häbipostilt“ ja lord Halifaxi kohal oli kiri „Parem käsi ei tea, 
mis vasak teeb“. Ometi eksis looja neid mehi joonistades tõe vastu. Mis vea ta tegi?

77.See soovimatute külaliste väljajuhatamise meetod oli eriti levinud hiliskeskaegsel ja 
varauusaegsel Böömimaal. Kuulsaimad aastad selle meetodi ajaloos on 1419 ja 1618 – esimesel 
korral oli see sündmus üheks hussiitide sõdade ja teisel juhul Kolmekümneaastase sõja ajendiks. 
Ent ajalukku jääb ka 10. märts 1948. Meetod?

78.Radikaalsete Vaskpoolsete Koalitsiooni kuuluvad nii sotsialistid, vasakrohelised, maoistid, 
trotskistid kui eurokommunistid. Selle bloki juhil, 1974.aastal sündinud Aleksis Tsiprasel, oli 
võimalus tõusta isegi riigi peaministriks. Tänavu suve hakul toimunud valimistel sai küsitav blokk 
71 kohta 300-liiikmelises parlamendis. Mis nime all seda valimisliitu laiemalt tuntakse?

79.Osadel inimestel on kombeks end vigastada, 
näiteks end lõikudes vms. Kuidas aga vigastavad 
end trihhotillomaania all kannatavad inimesed? Kui 
uskuda vaid silmi, siis leidub neid selleski saalis …

80.Karikatuur „...ta teadis liiga palju“ sobib hästi 
mängu lõpetamiseks. Kes on pilapildi autor?

 

 




