1. Ta pidas eesti esimese üldlaulupeo peakõne, kutsudes oma programmilises „Kolmes soovis“ rahvast
üles truuks jääma oma rahvusele, rahvuslikke ettevõtmisi ja eesti seltse edendama ning emakeelse
hariduse eest hoolitsema. Ladistava vihma käes äravettinud paberitelt peetud kõne jäi küll planeeritust
hulga lühemaks, kuid kujunes rahvusliku liikumise üheks nurgakiviks. Kes?
2. Selle eksootilise puuvilja kodumaaks on LõunaAmeerika. Maavitsaliste sugukonda kuuluv taim võib
kasvada kuni 5 meetri kõrguseks. Viljad on magushapud, olenevalt sordist kollased või punased. Lisaks
magusatele hoidistele sobib ta ka vürtsikamate toitude valmistamiseks. Näete ka puuvilja pilti. Mis
puuvili?
3. Küsitav kanjon asub Arizona osariigis, navahode maaalal. Tegemist on ühe enim pildistatud ning väga
populaarse kanjoniga, seda eelkõige tema maalilisuse ning lihtsa ligipääsetavuse tõttu. Kanjon jaguneb
kaheks: Ülemine …. ja Alumine …. . Kanjonisse võib siseneda vaid giidiga, sest pidevalt on suur oht
tulvavetest tingitud üleujutusteks, 1997 hukkus kanjoni alumises osas 11 turisti. Kanjonit on kasutatud
ka filmivõteteks, seal on üles võetud John Woo film “Operatsioon “Murtud nool””. Mis kanjon?
4. Küsitav on sündinud 1968 Paides. Ta on lõpetanud Nõo keskkooli ja Tartu Ülikooli, doktorikraadi
saanud Helsingi Ülikoolis. Edasi on töötanud Valencia ja California ülikoolides. Juhib Euroopa
tuumauuringute keskuses (CERN) Eesti teadlasterühma tööd. Olulisemad teadustöö suunad on
kiirendusfüüsika ja astroosakeste füüsika.
Kes?
5. Kes on pildil olev filminäitleja?

6. Küsitav on briti traditsiooniline segujook. See on saanud nime leiutaja järgi, kes 19. sajandil hakkas oma
baaris klientidele serveerima uut jooki, mis algselt kandis nime „No.1. Cup“. 20. saj. alguses olid
populaarsed jalgratastel mööda tänavaid sõitvad selle joogi müüjad. Joogi täpset retsepti hoitakse saladuses,
erinevates variantides koosneb see kangest alkoholist, puuviljadest, ürtidest ja bitterist. See on üks
ametlikest jookidest Wimbledoni tenniseturniiril ja Henley regatil. Mis jook?
7. Viimasel ajal on palju poleemikat põhjustanud eraamatud. Huvilistele on kättesaadav ka väike hulk
tasuta ekirjandusklassikat, kust võib leida Tammsaare “Tõe ja õiguse” I köite jms. Huvitaval kombel on
nende hulgas mitme raamatuga esindatud üks praegu mitte kõige tuntum kirjanik, kuigi teda on nimetatud
Vilde kõrval üheks olulisemaks eesti realistiks. Küsitav (18601927) sündis ning elas Pärnus, tema teoste
aluseks ongi kodulinna eluolu. Tema jutustused ilmusid peamiselt ajakirjanduses. Peateoseks peetakse
jutustust “Ennosaare Ain”, ilmunud on veel “Kasuõde” ja “Aastate pärast ehk lugu ühe naese elust”. Kes?
8. See partei tegutses Kanadas aastatel 19631993. Nende ainsaks valimislubaduseks oli mitte ühtegi
lubadust pidada. Partei pidas end 1958 Brasiilias Sao Paulo linnavolikokku valitud looma Cacareco
mantlipärijaks ning valis oma esimeheks Montreali loomaaias elava Cornelius I. Partei taasloodi 2006 ja
tegutseb tänaseni. Mis looma nime partei kannab?
9. Esimene neist on taanlaste esimene olümpiavõitja 1896, kes jõudis Ateenas nelja parema hulka koguni
neljal erineval spordialal (tõstmine, laskmine, kerge ja raskejõustik). Teine on aga 1973/74 hooajal
Müncheni Bayerni rivistuses nii Saksa meistriks kui ka Euroopa karikavõitjaks tulnud jalgpallur. Praegu
tegutseb jalgpallitreenerina, on olnud seotud ka Eestiga. Nimetage meeste ühine ees ja perekonnanimi.
10. 22. detsembril 2012 tähistas Google selle Ameerika kunstniku ja kirjaniku 88. sünniaastapäeva. Kuigi
härra suri aastal 2000, on ta mõjutanud Tim Burtoni, Daniel Handleri ja Neil Gaimani loomingut. Ta kirjutas
ning illustreeris üle 100 raamatu, neist suurem osa on mõeldud lastele. Eripäraseks teeb tema loomingu see,
et tegemist ei ole tavapärase helge lastekirjandusega, vaid sürreaalse, õõvastava ning mängulise
loominguga. Tuntumad teosed on “The Doubtful Guest” ja “The Gashlycrumb Tinies”. Oma eripärase
stiiliga on temast kujunenud gooti subkultuuri kultuskunstnik. Tema nime aitab välja mõelda mõtlemine
ühele tuntud eesti kunstnikule. Kes?

11. See LääneVirumaa mõis kuulus keskajal Pirita kloostrile. Mõisa uusrenessansstiilis peahoone
projekteeris Carl Timoleon von Neff, kes tegi ka paljude ruumide maalingud. Mõisa vestibüülis asuv
marmortrepp on Aleksander II kingitus. Mõisas veetis oma lapsepõlve Eduard Vilde, siin kogetu
inspireeris teda kirjutama raamatut „Minu esimesed triibulised“. Kunstnik Henrik Olvi on kujutanud
mõisat oma maalil. Mis mõis?
12. Tegemist on bändiga, mis asutati 2007. Bändi liidri perekonnanimi sisaldub ka ansambli nimes,
teistest liikmetest võib mainida Ben Lovetti, Winston Marshalli ja Ted Dwance’i. Ansambel viljeleb
folkrokki ning nad on avaldanud kõigest kaks albumit, mis on mõlemad saanud populaarseks. Esimeselt
plaadilt (“Sigh No More” 2009) pärit singel “Little Lion Man” võitis 2010 parima rokiloo Grammy,
album ise pärjati 2011 parima Briti albumi tiitliga. Teine plaat “Babel” ilmus septembris 2012 ning võitis
2013 Grammy’de jagamisel juba aasta parima albumi tiitli. Mis ansambel?
13. See näitleja on sündinud 1985 Pärnus. Enne lavakunsti eriala õppis ta TÜs semiootikat, lavakooli
lõpetas 2010 ja on sellest alates olnud Vanemuise näitleja. Tema tähelepanuväärseim roll praegu on
Zara osa Oksaneni “Puhastuses”, kuid näiteks ka Kessu roll lavastuses “Kessu ja Tripp” ja Liesli osa
“Helisevas muusikas”. Ta on osalenud teleseriaalides “ENSV” ja “Kättemaksukontor” ning saates
“Tujurikkuja”. Kes?
14. See loom (Cuon alpinus) kuulub punases raamatus ohustatud liikide hulka. Looduses elab veel alla
2500 isendi. Seda karjades elavat looma kutsutakse ka aasia metskoeraks. Tema välisilmes on liitunud
hundi, rebase ja šaakali tunnused. Looma levila põhiosa hõlmab Kesk ja LõunaAasia mägimetsi.
Toituvad peamiselt sõralistest. Suvel söövad ka taimtoitu. Nad esinevad tegelastena Kiplingi
„Džungliraamatus“. Mis loom?
15. Ta oli füüsik, Nobeli preemia laureaat, üks tuumafüüsika rajajaid. Tema järgi nimetatud termin oli
pealkirjaks sarjas „Mirabilia“ 1974 ilmunud ulmeromaanile. Kes?

16. See kireva ajalooga linn on asutatud kartaagolaste poolt 5. saj. eKr. Kreeka mütoloogias asus linna
lähistel Heraklese koobas, mis on siiani tuntud turismiatraktsioon. Peale sajandeid kuulumist Rooma
impeeriumi koosseisu, vallutasid 1471 linna portugaallased ning 1662 sattus see Inglise kuninga võimu
alla. 192340 oli linn rahvusvaheline piirkond, mida valitsesid prantsuse, hispaania ja briti väed.
194045 kuulus linn Hispaaniale. Peale sõda taastati sõjaeelne olukord, kuni hiljem läks linn praeguse
riigi koosseisu. Linn on olnud läbi aegade tuntud luure ja spionaažikeskus. Filmiajaloos on seal
seigelnud James Bond, Jason Bourne jpt. Mis linn?
17. Küsitav reklaamib ennast kui eesti esimest ökojäätist, mis on tehtud mahepõllumajanduslikust
toorainest. Jäätis valmib käsitööna itaalia gelatotraditsiooni eeskujul. Valikus on hetkel neli sorti:
vanilje, kookos, kohvi ja mangosorbett. Ettevõtte asutasid Biomarketite omanik Priit Mikelsaar ning
Rasmus Rask. Nende sõnul koosneb nende kaubamärk kahest osast  esimene viitab itaaliapärasele
valmistamisviisile, teine aga ehedale eestlusele. Mis kaubamärk?
18. Küsitav kirjanik, Nobeli preemia laureaat teenis II Maailmasõja ajal mereväes ja osales sakslaste
sõjalaeva “Bismarck” uputamisel. Sõja lõpul tõusis ta koguni raketikaatri ülemaks. Selle perioodi
kirjanduslikuks kajastuseks on romaan „Merehädaline Martin“. Kirjaniku mahukaimaks teoseks on
aastatel 198089 loodud mereaineline triloogia „Teekond maailma lõppu“. See koosneb raamatutest
„Mereristsed“, “Tuulevaikus“ ja „Tuli laevas“. Kes?
19. See sündroom esineb peamiselt alkohoolikutel, kuna on tingitud pikaajalisest vitamiin B1 puudusest.
Sündroomile on iseloomulikud mäluhäired, mis algavad võimetusest uusi asju meelde jätta. Hiljem
lisanduvad mälulüngad, mida patsient täidab sageli väljamõeldistega ning viimaseks faasiks on täielik
apaatia. Sündroom on nimetatud vene psühhiaatri järgi, kes seda esimesena 19. saj. lõpus kirjeldas.
Välja aitab seda nime mõelda uuemate eesti poplaulude meenutamine. Mis sündroom?
20. Millised on kaks ainsat NBA meeskonda, kes alates liiga loomisest (1946) kuni tänaseni mängivad
algsetes linnades algsete nimede all? Pildil näete klubide omaaegseid logosid.

21. Küsitav (18891977) sündis Paikuse vallas. Kunstnikuhariduse omandas ta Riias. Peale lõpetamist
töötas ta 191517 Estonias dekoraatorina. Maalikunstnikuna viljeles ta impressionistlikku õlimaali ja
akvarelli, aineseks peamiselt pastoraalne maaelu ja loodusvaated. Olulisem on aga tema tegevus
vanavara ja rahvapärimuse kogujana. Ta on olnud ERMi, Kunstimuuseumi ja Vabaõhumuuseumi
asutajate seas. Tema eestvõttel toimusid nn muuseumipeod  rahvamuusikute esinemised “Estonia”
kontsertsaalis, neist esimene leidis aset 1922. Pärimusmuusika Keskuse juures Viljandis tegutseb
küsitava nimeline õpistu. Kes?
22. See on ulatuslik maaala PõhjaSaksamaal Alleri ja Elbe vahel, mis saanud nime ühe sealse linna
järgi. See on jäänuk maastikutüübist, mis kunagi laius Taanist Belgiani. Suur osa sellest ajaloolisest
kultuurmaastikust kuulub praegu samanimelise looduspargi alla. Populaarsete turismiobjektidena asuvad
siin näiteks „Seitse kivist maja“, „Hannibali haud“. Siia maaalale on maetud ka Heinrich Himmleri
maised jäänused. Mis nime ala kannab?
23. Esimene neist on kirjanik (1974), kelle tuntumaks romaaniks on ka eesti keeles ilmunud “Armastuse
ajalugu”. Lisaks on tal ilmunud romaanid “Man walks into room” ja “Great house”. Teine (1971) on
laulja, viljeleb peamiselt kantrit ning bluegrassi. Ta on läbi aegade enim Grammysid pälvinud artist ning
laulja. Tema esimene edukas plaat oli “I’ve got that old feeling” (1991), viimastest võiks nimetada plaate
“Raising sand” (2007) ja “Paper airplane” (2010). Nimetage ühine perekonnanimi?
24. Selle riigi 1 ja 2eurosel rahal on kujutatud ristikujulist jumalakuju, kuldsetel müntidel kaupmeeste
laeva, mis pärit neljandast sajandist enne Kristust ja vasksetel müntidel riigi metsikus looduses elavat
muflonit. Mis riik?
25. See on oma riigi pealinn ja suurim linn, rajatud juba 7. sajandil. Saanud väidetavalt nime troopilise
puu järgi, millelt kogutakse vaiku. Ta asub Buriganga jõe kaldal. Elanike arv koos eeeslinnadega üle 11
miljoni. See on maailma üks tihedamini asustatud linnu üldse, ühel ruutkilomeetril elab ligi 30 000 inimest.
Linna suurimate vaatamisväärsuste hulka kuuluvad Baitul Mukarrami mošee ja Ahsan Manzili roosa
palee. Mis linn?

26. Küsitav mees on sündinud 1947 Tallinnas. On lõpetanud Viljandi 1. Keskkooli. Õppis TPIs
energeetikat, aastast 1995 on ta vabakutseline kunstnik. Loonud mitmeid auhindu saanud joonisfilme,
nagu „Labürint“, „Sprott võtmas päikest“, „PlekkmäeLiidi“, „Põrandaalune“, „Une instituut“.
Maalikunstnikuna on esinenud isikunäitustega: 1995 „Kadunud piip“, 2006 „Universumi lollike“, 2010
„Unekaldad“. Kes?
27. Küsime Prantsuse luksusbrändi, mis loodi 1837 ning sai nime oma asutajalt. Tegemist on kõrgklassi
moemajaga, mis on läbi aegade tootnud ja toodab praegugi peamiselt nahkesemeid, aksessuaare,
parfüüme ning ka rõivaid. Tuntumate toodete hulgas on moemaja nime kandvad siidsallid, mida kannab
näiteks Elizabeth II. Kultusesemeks on saanud käekott, mis sai nime Jane Birkini järgi, selle hind jääb
9000 ja 150 000 euro vahele. Tuntumad peadisainerid on olnud Martin Margiela ja JeanPaul Gaultier.
Mis firma?
28. See roosade õitega liblikõieliste sugukonda kuuluv taim (Ononis) on saanud oma nime ühe haiguse
rahvaliku nimetuse järgi. Tugeva, sügavale ulatuva juurestikuga taim kasvab niitudel, teeäärtes, hõredates
metsades. Meil võib taime leida eeskätt LääneEestist. Eestis kasvab kahte liiki, sagedasem on
haisev..... ja harvem roomav...... Kasutusel ka ravimtaimena. Contra on kirjutanud samanimelise
luuletuse. Mis taim?
29. See eesti arstiteadlane on sündinud 1954. Tema vanaisa oli prof. Rudolf Säre, professor oli ka tema
isa. Alates 1992 on ta TÜ füsioloogia instituudi professor. Ta on Teaduste Akadeemia liige (alates
2010). Tema uurimisobjektiks on depressioon ja stress ehk “ärevusseisundite neurobioloogilised
mehhanismid” ning ta juhib Tartus rahvusvahelist siirdemeditsiini tippkeskust. Kes?
30. Kes on pildil olev talisportlane?

31. Küsitav lahing 27. septembril 1919 kujunes Punaarmee koosseisus sõdivate eesti punaküttide
hävingukohaks. Nende vastas olnud Poola sõjavägi purustas Üksiku Eesti Kütibrigaadi. Kuna
eestlasi polnud enam kuskilt juurde võtta, täiendati brigaadi nüüd venelastega ja see muutus
tavaliseks Punaarmee väekoondiseks. Mis lahing?
32. See lindude sugukond kuulub rähnide seltsi, olles selle seltsi kõige suuremad esindajad. Nad
elavad peamiselt Kesk- ja Lõuna-Ameerikas kuni 12-liikmelistes parvedes. Elupaigaks on teiste
lindude poolt õõnestatud puutüved. Lindudele on iseloomulik hiigelsuur eredavärviline nokk,
mis on enamasti sama pikk kui keha. Sulestik on kirev, sarnanedes kohati papagoidele. Nad on
väga lärmakad linnud, kuid neid on võimalik ka kodustada. Mis lindude sugukond?
33. Küsitav Jamaika sprinter on sündinud 1984 Kingstonis. Ta on Pekingi OM-i hõbe 100 m
jooksus ja pronks 200 m jooksus. Londoni OM-l kuulus Jamaika hõbedasse teatenelikusse.
Lisaks on tal veel auhinnakapis MM-idelt võidetud üks individuaalne hõbemedal ja kolm
teatejooksumedalit Jamaika võistkonnas. Kes?

34. Küsime Briti kultussarja, mille esimene osa oli eetris 1963. Sari jooksis katkestusteta kuni
1989 ning elustati jälle 2005. Nimitegelast on mänginud 11 erinevat näitlejat, nende hulgas Matt
Smith, Christopher Ecclestone ja William Hartnell. Tegemist on ulmesarjaga, kus nimitegelane
reisib ajas oma ajalaeva TARDISega, mis näeb välja nagu Inglise tänavatel levinud sinine
politseikiosk. Mis seriaal?
35. Kes laulab?

36. Eesti suusasportlaste jaoks ei valitse praegu kaugeltki kõige paremad ajad. Ka 1993
pärast Faluni MM-i lõppu arvati, et suusasporti ei tasu investeerida. Tegutseti edasi, alaliit oli
entusiastlik ning tagantjärele on aega Nagano talimängudeni 1998 nimetatud eesti suusatamise
edu ehitamise aastateks. Neil aastatel (1993-99) juhtis Eesti Suusaliitu üks skandaalse kuulsusega
mees. Kes?
37. Vana-Kreeka mütoloogias kutsuti neid moiradeks. Roomas olid nende nimed Nona, Decima
ja Morta ning sarnaselt Kreeka ametiõdedega ketras üks neist iga inimese elulõnga, teine
mõõtis lõnga pikkust ja kolmas lõikas selle sobival hetkel katki. Kuidas neid nimetati? Abiks on
mõtlemine ühele talvisele riietusesemele.
38. Maa atmosfääris asub 100 km kõrgusel tinglik piir, millest kõrgemal asub avakosmos. Joon
on oma nime saanud Ungari päritolu USA füüsiku järgi, kes tegi kindlaks, et sellest joonest edasi
muutub õhk lendamiseks liiga hõredaks. Seal lendamiseks on vajalik esimese kosmilise kiiruse
ületamine. Sama perekonnanime kannab Jeemeni naisliikumise juht, kes pälvis 2011 Nobeli
rahupreemia. Mis nime see joon kannab?
39. See on 1991 valminud eesti mängufilm. Filmi režisöör on Roman Baskin ning näitlejate
loetelu on muljetavaldav: Katrin Karisma, Mikk Mikiver, Väino Laes, Tõnu Kilgas, Maria
Avdjuško, Sulev Luik, Aarne Üksküla jt. Toomas Kalli stsenaarium on absurdihõnguline
ning tragikoomiline - ühes väikelinnas peetakse 1930. aastatel jõule ning elatakse rahulikku
elu. Järsku ilmub linna sõjavägi, mis hakkab imbuma inimeste kodudesse. Teemaks on seega
okupatsioon ning sellele alistumine. Film valiti 1992 kuue parima Euroopa debüütfilmi hulka
ning on osalenud paljudel festivalidel. Mis film?
40. Kes on kunstnik?

41. Puu koduks on Vahemeremaad ja Lääne-Euroopa. Hinnatud ilutaim kuiva suvega aladel.
Puudel on ilus igihaljas lehestik ja erkpunased viljad. Viljad on söödavad, kuid mitte eriti
maitsvad. Ladinakeelne liiginimetus tähendabki „söön vaid ühe“. Viljadest tehakse ka moosi.
Portugalis aetakse temast kanget alkohoolset jooki medronho. Madriidi vapil on kujutatud just
sellele puule nõjatuvat karu. Mis puu?
42. Küsitav lõpetas TÜ 1981 ajakirjanikuna. Ta on avaldanud kaks romaani (“Alkeemia” 1997,
“Kassandra” 2000), lisaks novellikogumikke ja reisikirjade kogu (“Sinine missa” 2008). Ta
kirjutab sageli arvamuslugusid ja kirjanduskriitikat ning on neid ka kogumikena avaldanud.
Lisaks on tal ilmunud lasteraamat “Õrnad kõrvad” 2010. Viimane novellikogumik “Unenäoliiv”
ilmus 2011. Kes?
43. Küsitav meri on Vahemere idapoolseim osa samanimelise ranniku lähedal. Merd ümbritseb
põhjast Türgi, idast Süüria, Liibanon ja Iisrael, lõunast Liibüa ja Egiptus. Suurim saar meres
on Küpros. Mis meri? Mere eestikeelne nimi on täpselt sama ühe Eesti endise talisportlase
perekonnanimega.
44. Sündinud 1883 Pärnumaal. Osales I Maailmasõjas, jõudes alampolkovniku aukraadini.
Võitles hiljem Vene kodusõjas Kornilovi ja Denikini armee ridades punaste vastu. Eestisse
tagasi jõudes oli Kindralstaabi ja hiljem Kaitsevägede Staabi ülem. Vabastati laevade tehingu
pärast 1934 sellelt ametikohalt, kuigi mõisteti Riigikohtu poolt õigeks. Seoses vapside
riigipöördekatsega jõudis Patarei vanglas kinni istuda. Olnud ka spordiühingu Kalev esimees.
1939 jäi Ülemiste järvel jääpurjeka alla ja murdis jalaluu. 1941 arreteeriti kommunistide poolt ja
suri 1942 Vjatka vangilaagris. Kes?
45. Küsitav laulja ja näitleja sündis 1987 Doveris. Sai tuntuks 2003 plaadiga „The Soul
Sessions“. Edu kinnistus 2004 albumiga „Mind, Body & Soul” tuues lauljatarile hüüdnime souliLolita. Võitnud 2007 Grammy ja teinud näitlejadebüüdi linateoses „Eragon“. Tema järgi on
loodud arvutimängu James Bond 007: Bloodstone (Verekivi) Bondi tüdruku välimus. Armastab
esineda paljajalu. Kes?

46. See jalgpalliklubi loodi 1904. Nende kodumängude võistlussärgid on sarnased Argentina
rahvuskoondise omadega. Klubi kodustaadioniks on Rosaleda, hüüdnimeks Meduusid või
Anšoovised. Klubi tuntumateks mängijateks on praegu argentiinlased Javier Saviola ja Martin
Demichelis, Uruguay koondise kapten Diego Lugano ja üks kuulsamaid Paraguay jalgpallureid
Roque Santa Cruz. Mis klubi?
47. See on Vilsandilt Tolli talust pärit laevaehitajate ja laevakaptenite suguvõsa. Nad ehitasid
põhiliselt purjelaevu, kokku 36 tükki aastatel 1881-1940. Laevade kodusadamaks oli Papisaare
sadam. Suguvõsa tuntuim mees, “metskapten”, laevaehitaja, Vilsandi päästejaama ülem,
oli Aadu Hindi romaani „Tuuline rand“ peategelase Tõnis Tihu prototüübiks. Sama mehe
nime kandev kuunar uppus kummalistel põhjustel 1945 Suurupi lähistel ja on tänapäeval üks
sukeldujate lemmikobjekte. Mis perekonnanimi sobib vastuseks?
48. Eesti keelde tõlgituna tähendab selle riigi nimi merest tõusvat maad. Riigi lipul on kujutatud
metsseakihva, mille sees kaks sõnajalalehte. Riigi vapil on kujutatud odaga varustatud sõjameest
ja vapi all on bislamakeelne tekst rahvusliku deviisiga „Me ühineme jumalas“. Riigi hümn
kannab nime „Yumi, Yumi, Yumi“. Olümpiamängudel osaleti esimest korda 1988 Soulis.
Medaleid võita senini pole veel õnnestunud. Mis riik?
49. Küsitav (s. 1963) on üks eesti tuntumaid plakatikunstnikke. Ta lõpetas 1981 ERKI disaini
erialal. Ta on kujundanud plakateid (tuntumad NYYD Ensmeble’ile), marke, reklaame, on
õppejõud ja näituste kuraator. Tema algatusel toimub Haapsalu graafilise disaini festival. Tema
abikaasa on Kadri Jäätma. Veebruaris avati Kunstihoones tema isikunäitus “Tempus fugit”. Kes?
50. See on üheaastane taim sarikaliste sugukonnast. Seemnetest saadav maitseaine on väga
aromaatne ning eriti levinud Aasias ning Põhja-Aafrikas. Just see vürts annab iseloomuliku
maitse garam masala maitsesegule ning on enamike karrisegude koostises. Seda tarvitatakse nii
tervete seemnete kujul kui jahvatatult. Euroopas kasutatakse seda sageli juustu maitsestamiseks,
hästi sobib ta erinevate lihatoitude koostisse. Mis maitsetaim/maitseaine?

51. Küsitav on Veljo Tormise ainuke ooper, mis esietendus 1966 Vanemuises. Ooperit on
lavastatud veel 1970-tel samuti Vanemuises, lätikeelsena Riias, kontsertettekandena 2007
Eesti Muusika Päevadel ning viimati ooperina 2008 Pärnu kontserdimajas. Tegemist on
dodekafoonilise kammerooperiga, libreto aluseks on Osvald Toominga jutustus, libreto autor
on Enn Vetemaa. Peategelased on kunstnik ning metsavahi tütar, peamisteks motiivideks ongi
loodus ja romantilised ning veidi naiivsed inimestevahelised suhted. Mis ooper?
52. See Ameerika president oli kogenud sõjaväelane. Ta nõudis Ühendriikide kiiret laienemist ja
kohtles julmalt indiaanihõime. Tema valitsemisstiil oli ääretult autoritaarne, kuid tugevdas riiki.
1830 allkirjastas ta seaduse, mille põhjal küüditati 100 000 indiaanlast. Küüditamisel hukkus
Pisarate rajal tuhandeid indiaanlasi. President kandis hüüdnime Vana Hikkoripuu. Tema portree
on USA 20-dollarilisel rahal. Kes?
53. Sündinud Tomskis 1985. Venemaa korvpallikoondise keskmängija, Londoni OM-i pronks.
Mänginud USA üliõpilasliigas, valiti 2008 draftis NBA-sse klubi Seattle Supersonic poolt.
Mänginud viimastel aastatel Moskva AKSK-s. Tänavu Euroliigas käinud platsil enamikes
kohtumistes ja olnud liiga paremuselt teine visete blokeerija. Mehe perekonnanime järgi võiks
arvata, et tegu on eestlasega. Kes?
54. Keemiliste elementide avastajateks on enamasti ikka olnud mehed. Väheste erandite hulgas
on Marie Curie-Sklodowska, kes avastas 1898 polooniumi ja tema õpilane Marguerite Perey
(1909-1975), kes avastas 1939 uue keemilise elemendi. Millise keemilise elemendi avastamise
au kuulub viimatinimetatud naisele?
55. Küsitava pseudonüümi taga peidab end tegelikult kirjanikest abielupaar, Alexander ja
Alexandra Coelho Ahndoril. Tegemist on järjekordse Skandinaavia krimiautoriga, keda on
saatnud suur edu. Küsitava raamatutes seikleb detektiiv Joona Linna, praeguseks on ilmunud neli
raamatut. Eesti keelde on neist tõlgitud kaks: “Hüpnotisöör” ja “Painajalik leping”. Mis kirjanik?

56. Küsitav on ahvenaliste seltsi kuuluv kala. Pikka, külgedelt väga lamedat kollakaspruuni keha
katavad väikesed soomused. Pea on väike, suu väike ja viltune. Seljauim ulatub peast sabani.
Perekonda kuulub kümmekond liiki, neist harilik.... elab Atlandi ookeani põhjaosas, Põhjameres,
aga ka Läänemeres 15-30 meetri sügavusel. Eesti suuremate toidupoodide kalaletilt võib teda
leida enamasti suitsutatult. Mis kala?
57. See sõda toimus 16. juunist 26. juulini 1866. Sõja põhjustas kummagi peaosalise püüd
saavutada Saksa riikide üle hegemoonia. Mõlemal osapoolel olid omad toetajad, kuid sõda on
oma üldlevinud nime saanud siiski kahe tollase Euroopa riigi järgi. Üheks võtmemomendiks
sõjas oli 3. juulil peetud Köninggrätzi lahing, mis ühe osapoole selge võiduga lõppes. Sõja
lõpetas 23. augustil sõlmitud Praha rahu. Mis sõda?
58. 2010 tuli VAT Teater välja omapärase eksperimendiga teatritükis „Krappi viimane lint“.
Etendus salvestati avalikult lindile, kuid selle esietendus toimub alles 2040. 30 aasta pikkune
vahe salvestuse ja lindi kuulamise vahel on VAT Teatrile põnevaks eesmärgiks ja lavastus jääb
ära ainult juhul, kui peaosalisel ei ole siis enam võimalik esineda. Kes on Krapi osas olev näitleja
ja kes on selle teatritüki autor?
59. Küsitava klassikaline kuju on jahust, veest ja pärmist valmistatud kringlike, mis on üle
puistatud soolaga. Kringel on sõlmitud eripäraselt (nn ….. sõlm) ning on alates 14. saj.st tänapäevani tüüpiline pagariäride sümbol. Kringlikesel on religoosne taust, ta on pärit
Prantsusmaa või Saksamaa kloostritest. Sageli on arvatud, et see leiutati paastuajal söömiseks.
Tänapäeval väga levinud Saksamaal ning ka USA-s, kus neid võib osta pea igast pagariärist.
Neil on jätkuvalt ka religioosne tähendus, sageli valmistatakse neid eriti suurtena uusaasta
hommikuks ja palmipuudepühaks. Kuidas seda kringlit nimetatakse?
60. Tema looming on mitmekesine, ent seda võib kokku võtta kui traditsioonilise „püha maali”
miksimist popkultuuri ja moodsa kunsti praktikatega. Lõpetanud ERKI maali osakonna 1996.
Näete maale “President Ilves pisaraga” ja “Tüdruk kaabuga”. Kes?

61. See tänapäeval UNESCO maailmapärandisse kuuluv raudtee oli Euroopa esimene mägedesse
ehitatud raudtee. Selle ehitamise vajalikkuse tingis Austria keisririigi soov luua ühendus riigi
tolleaegse ainsa sadamalinnaga. Nii tuli Viinist alanud raudtee suunata üle Alpide mäeaheliku.
Raudtee ehitati aastatel 1848-1854, selle ehitusel kaotas elu ligi 700 inimest. Tuli raiuda
14 tunnelit, ehitada 16 viadukti ja rajada üle 100 silla. Mis nime see raudtee kandis ja mis
sadamalinna see viima pidi?
62. See kirjanik on sündinud 1950 Tallinnas. Kirjanikuna on tuntud ka küsitava ema ja isa.
Esimene luulekogumik „Mõrkjas tuul“ ilmus 1983. Sai 1994 novelli „Juhuslik“ eest Tuglase
novelliauhinna. 2004 võitis Eduard Vilde nimelise kirjandusauhinna põnevusromaani „Lõks
lõpmatuses“ eest. Tuntumate teoste hulka kuuluvad veel oma suguvõsa elust ainest
saanud „Tolm ja tuul“ ja jutustus „Hullu Hansu lugu“. Avaldanud näidendi „Palveränd“. Kes?
63. Selle riigi sportlased osalesid olümpiamängudel esimest korda 1972 Münchenis. Esimese
olümpiamedalini jõuti alles 2012 Londonis, kui Anthony Obame võitis hõbemedali, kaotades
kulla ülinapilt Itaalia politseinikule Carlo Molfettale. Mis riiki Obame esindas ja milliselt alalt
riigi esimene olümpiamedal tuli?
64. Küsitav linn asub Hornadi jõe kaldal. Linna mainitakse esimest korda 1230. Sai ühena
esimestest Ungari Kuningriigis 1248 linnaõigused. Linn on üks esimesi Euroopas, kes sai oma
enda vapi (1369). Linnas asub oma riigi suurim kirik, Püha Elisabethi katedraal. Kuulunud
aegade jooksul mitmete erinevate riikide koosseisu. Linnas on sündinud kirjanik Sandor Marai ja
tennisist Martina Hingis. 2013 on see üks Euroopa kultuuripealinnu. Mis linn?
65. Seene kübar on ebakorrapärase kujuga, noorelt sile, kuid muutub viljakeha kasvades lainjaks
ja muhklikuks. Värvus varieerub valgest kahvatupruunini, alaküljel olevad poorid on valged. Jalg
valge, pruunide laikudega. Viljaliha prink ja valge, muutudes puudutades või toiduvalmistamisel
kuumutades kollaseks. Kasvab Eestis peamiselt okasmetsades. Hea söögiseen. Mis seen?

66. Küsitav filmirežissöör on sündinud 1950 Iirimaal. Esimesed filmid (“Mona Lisa”, “The
Company of Wolves”) jäid tähelepanuta, edu tõi 1992 linastunud “The Crying Game”, mis pälvis
Oscari. See on jäänud ta ainsaks kuldmehikeseks, kuid hiljem on ta võitnud Berliinist Hõbekaru
(“Lihunikupoiss” 1997). Tähelepanu väärib, et enamuse filmistsenaariume kirjutab mees ise ning
sageli sisaldavad need (trans)seksuaalsusega seotud teemasid (“Hommikusöök Pluutol”, 2005).
Ta on avaldanud 5 romaani ning on meilgi linastuva teleseriaali “Borgiad” looja. Kes?
67. Teda (Curculio nucum) ennast tunnevad vaid väga vähesed, kuid tema pahategusid on
kirunud pea kõik eestlased. Tal on suured punnis silmad, voolujooneline keha ja kõver ning pikk
kärss. Ta on pruunikashalli värvi ja selga katavad tihedad karvad. Oma kärssa kasutab ta aukude
puurimiseks. Ta on väga pelglik, inimese lähenedes põgeneb või üritab varjuda. Kes?
68. Hiljutise Eesti mägede ümbermõõtmise käigus avastati, et üks Märjamaa lähedal asuv
linnamägi peidab endas täiesti korrapärast ringi. Valdo Praust püstitas hüpoteesi, et tegemist on
Eesti Stonehenge’iga või iidse observatooriumiga. Ajaloolased seda siiski kinnitada ei julge.
19. sajandil asus lähedal ka samanimeline mõis, mis oli oma klassitsitliku puust peahoonega
üks toonase Läänemaa stiilsemaid. Mõis põletati maha 1905. Sama nime kannab jõgi, mis algab
Kurtna järvestiku põhjaosas asuvast Isanda järvest. Jõe pikkus on 24 km ja ta suubub Sillamäe
paisjärve. Milline nimi sobib vastuseks?
69. Paljudel kaubamärkidel on pikk ajalugu, näiteks väidab õlletootja Löwenbräu, et kasutab
oma kaubamärki juba aastast 1328. Küsime aga esimest kirjanduskangelast, kes kaubamärgina
registreeriti. Aastal 1923 registreeris tema looja, kirjanik, oma kangelase ning müüs peale seda
kangelast edukalt nii koomiksijoonistajatele kui filmitegijatele. Nimetage kirjanik ja tema
kangelane?
70. Kuulete teost “Different trains” (1986), mis helilooja enda sõnul kirjeldab tema pidevaid
rongisõite New Yorgi ja Los Angelese vahel II Maailmasõja ajal. Ta on märkinud, et kui ta oleks
elanud samal ajal Euroopas, oleks ta hoopis ühe teise rongiga sõitnud. Kes on helilooja?

