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1) Maailma kohviturg koosneb laias laastus araabika (80%) ja robusta (20%) kohvist. Kui araabika 
turgu valitseb maailma suurim kohvitootja Brasiilia, siis robusta turgu domineerib riik, millele 
kuulub maailma suuruselt teise kohvitootja au. Robusta kasvatamise juurutasid seal 19. sajandi 
lõpukümnendeil Prantsuse kolonialistid. Et tegu on tõesti suure kohvimaaga kinnitab ka fakt, et 
küsitav riik toodab koos Brasiiliaga peaaegu poole kogu maailma kohvist. Mis riik?  
 
 
 
 

2) Näete illustreerivaid materjale 
ühest paigast. Seda paika on 
tuntud juba tuhandeid aastaid 
(arvatavalt alustati seal 
tegevust 16. sajandil eKr), 
kuigi võib uskuda, et kõiki 
oma saladusi see veel avanud 
ei ole. Tänaseks on sellest 
paigast saanud küllalt oluline 
turismatraktsioon. Mis paik? 
 
 
 

3) Kui ta 2007. aasta Osaka MM-il kettaheite autasustamisel Kanteri ja Hartingu kõrval seisis, sai 
temast esimene sportlane, kes võitnud MM-medali nii kuulitõukes kui ka kettaheites. Mullustel 
Euroopa meistrivõistlustel jäi tal kahest medalist esialgu napilt puudu (kuulitõuke hõbedale lisandus 
kettaheite neljas koht), ent Zoltan Kövago diskvalifitseerimise järel tõusis ta ka sel alal 
medalimeeste hulka. Kes? 
 
 

4) See Hispaania kirjanduse suurkuju (1923–2011) sündis poliitikute perekonda ja oli Franco ajal 
seotud kommunistliku liikumisega. Kodusõda sundis ta eksiili Prantsusmaale, kus veetis suurema 
osa elust. Prantsuse keeles ta ka kirjutas – peamiselt romaane, jutustusi ja näidendeid, samuti 
stsenaariume (käsikiri 1969. aasta filmile „Z” tõi parima võõrkeelse filmi Oscari ja Kuldgloobuse). 
Buchenwaldi laagri koleduste vahetu tunnistajana käsitles läbi loomingu üsna palju holokausti 
teemat. Pärast Franco surma sukeldus poliitikasse ning oli 1988–1991 Hispaania haridusminister. 
Eesti keeles on ilmunud tema esimene romaan “Suur reis”. Kes? 
 
 

5) See alates 2002. aastast aeg-ajalt kokku tulev ja oma asja ajav rühmitus on üldjoontes 
kuueliikmeline ja koosneb eestlastest – ehkki Eestis nad ühise meeskonnana ei tegutse, vaid ajavad 
igaüks oma asja. Üks nende liikmetest näiteks andis hiljaaegu teada, et on nõus asuma pärast 
sügisesi valimisi ühe Eesti linna linnapeaks. Tegutsetakse loosungi all “Kõik on võimalik, kuni pole 
tõestatud vastupidist” ja tuntust on kogutud nii läbi telesaadete, raamatute kui ka ajakirjanduse. Mis 
rühmitus? 
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6) Näete valikut ühe autotootja omaaegsetest katsetustest voolujooneliste mudelitega, millel oli toona 
autodisaini arengule teedrajav tähendus. Nende 1934. aasta mudelit nr 77 on nimetatud üldse 
maailma esimeseks tootmisse läinud aerodünaamilise disainiga autoks. Küsitava ettevõtte ajalugu on 
soliidne, esimene auto valmistati juba 1897. aastal ja tegutsetakse tänini. Sõiduautode tootmisest, 
tõsi küll, on tänaseks loobutud. Spordivihje ka: perioodil 1988-2001 saavutati oma sõidukitega suurt 
edu Dakari rallil. Mis autotootja? 
 
 

7) Sellele, täna ühele maailma tuntuimale naistepesu tootvale firmale (ses vallas ühtlasi USA jaeturu 
liidrile) pani 1977. aastal aluse Roy Raymond. Väga tuntud on firma moešõud, kus osalevad 
tiivulised modellid kuuluvad maailma absoluutsesse tippu. Mis firma?  
 
 

8) See (punasega tähistatud) üksus on üks 25-st omataolisest ning suuruselt 39,55 km²-ga nende seas 
kolmas (suurim on Seocho – 47,14 km²). Oma 557 000 elanikuga ollakse rahvaarvult neljas 
(esimene on Songpa 650 000 asukaga). Kuid kindlasti on meie praegu küsitav kant teistest 
omataolistest hoopis tuntum ja seda mitte ainult põhjusel, et seal elab palju jõukaid ja trendikaid 
inimesi. Eeskätt on tuntus tulnud hoopis mullu juulis alanud tutvustusprogrammi läbi, mida on 
kiitnud ka paljud maailma kuulsused, ÜRO peasekretäriga eesotsas. Millest on jutt?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9) See Pärnus sündinud värvika elukäiguga puusepa poeg (1901-1969) töötas 1920. aastatel Euroopas 
seigeldes Hollandis lillekasvatuses, kuid tegi siis ilmavaatelise otsuse, liitus kommunistliku parteiga 
ja hakkas maailma parandama. Sõjajärgsetel aastatel tegutses ta koduses Eestis parteitegelasena ja 
tegi hiljem Moskvas suurt teadust. 1951. aastal kaitses majandusteaduse alal kandidaadi- ning 1964. 
aastal doktorikraadi ja töötas surmani NSV Liidu Teaduste Akadeemias, tundes peamiselt huvi 
põllumajandusökonoomika teemade vastu. Kes? 
 
 

10) Kiiresti klassikuks muutuvas Sofi Oksaneni teoses Puhastus leidub viiteid ka meie idanaabrite roki 
ajaloole. Nimelt kuulub teose ühe peategelase Zara lemmikute hulka rokkbänd, mida kohe ka 
mängimas kuulete. Selle 1983. aastal Vladivostokis loodud bändi liider on algusest peale olnud Ilja 
Lagutenko, kes oli Zara sõnul “nii armas” ja käinud temaga pealegi samas koolis. Oma nimevalikul 
ilmsesti maailmakirjanduse mõjudele allunud bändil õnnestus 2001. aastal ka Eurovisioonil käia. 
Mis bänd? 
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11) See Tommy Steele’i poolt 1982. aastal loodud tagasihoidlik 
monument Liverpooli kesklinnas on pühendatud “kõigile 
üksikutele inimestele”. Kelle monument?  
 
 
 

12) Osakesi 
millisest 
loomast 
võite te 
silmata 
nendel 
piltidel? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13) Pildil olevat meest (sündinud 1986. aastal Montanas, USA) 
võib õigusega pidada oma ala valitsejaks, sest kolmel viimasel 
hooajal on ta olnud MK-sarja üldvõitja, lisaks veel Vancouveri 
olümpiavõitja (2010) ning Oslo maailmameister (2011). Kes? 
 
 

14) See on peeneteraline kuni klaasjas, enamasti musta värvi vulkaaniline kivim. Tegu on levinuima 
kivimiga maakoore ülaosas, millest koosneb suurem osa ookeanide põhjast. Koosneb see põhiliselt 
plagioklassist, pürokseenist, raud- ja titaanoksiididest ning oliviinist. Kasutamist leiab näiteks 
ehitusmaterjalina, aga ka moodsa ja tervisliku kivimassaaži läbiviimise abivahendina. Mis kivim?  
 

 
 

 

 

 

15) Näete piltidel kunagist orja ning hilisemat presidenti ja kuningat Henri Christophe´i, tema 
valitsejaresidentsi ning 28. märtsil 1811. aastal välja kuulutatud kuningriigi lippu. Monarh koos 
kuninganna Marie-Louise’i ja kahe tütrega elas Sans-Souci nime kandnud lossis, mis pidi 
demonstreerima musta rassi võimsust ja suutlikkust ning rajati aastail 1810-1813 Milot´ nimelisse 
linna. Läks aga nii, et 1820. aastal tegi Henri Christophe lossiesisel enesetapu ning veidi hiljem 
torkasid mässajad lossis läbi ka tema 16-aastase järglase. Ehitis sai 1842 kannatada maavärinais ning 
on praegu UNESCO kaitse all. Kus riigis asub Sans-Souci loss ja toimus kogu see sündmustik? 
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16) Küsitav isik on olnud nii ühe riigi president kui ka istunud 10 aastat vanglas. Ta suri 1980. aasta 
jõuluõhtul oma 90. eluaastal. Tema sulest on ilmunud kaks mälestusteraamatut: Zehn Jahre, 
Zwanzig Tage (Kümme aastat, kakskümmend päeva; 1958) ja Mein wechselvolles Leben (Minu 
sündmusterohke elu; 1968). Loomulikult ei ole need raamatud peapõhjuseks, miks teda mäletada, 
küll aga väärib teadmist see, millest neis raamatuis kirjutab. Kes? 

 
 
 

17) Küsitav Adleri rajoonis Mzõmta jõe kaldail paiknev linnatüüpi asula jääb Mustast merest 39 km 
kaugusele ja eestlaste külast Eesti Aiake (Estosadok) 4 km kaugusele. Kuigi elanikke on seal täna 
vaid 4000, on paik viimasel ajal tänu Sotši olümpiale saanud tähtsaks turismisihtpunktiks. 
Eestlastele pakub kindlasti äratundmisrõõmu ka teadmine, et 2010. aastal avati seal patsifistlike 
entusiastide jõupingutuste tulemusena koopia kuulsast Tallinna pronkssõdurist. Mis asula see on? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18) Küsitav suurte traditsioonidega Inglise jalgpalliklubi loodi 

1881. aastal, alates 1922. aastast on nende koduväljakuks 
Vicarage Road. Klubi, mille hüüdnimeks on herilased (The 
Hornets), paremad ajad jäävad ilmselt 1980. aastatesse, mil 
1983. aastal lõpetati I divisjon 2. kohaga ja aasta hiljem jõuti 
väja FA karikafinaali. Hetkel mängitakse taas Inglise 
esiliigas (The Championship), peatreeneriks Gianfranco 
Zola. Klubi tegemised on Eestis ikka saanud omajagu 
tähelepanu, kasvõi sel põhjusel, et mõne aja eest kuulus selle 

       ridadesse meie koondisemees Andrei Stepanov. Mis klubi?  
 
 
 

19) ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsioon on kuulutanud 2013. aasta rahvusvaheliseks …….... 
aastaks. Küsitava taime teine nimi on tšiili hanemalts ja seda peetakse inimkonna üheks vanemaks 
kultuurtaimeks, mida on Lõuna-Ameerikas toiduks kasutatud juba rohkem kui 6000 aastat! Üle 
maailma kiiresti populaarsust võitvat taime nimetatakse ka taimetoitlaste kaaviariks ja inkade 
kullaks, see sisaldab rohkelt valku, rauda, kaaliumi, tsinki, fosfori-, kaaliumi-, magneesiumi- ja 
väävliühendeid, rasvlahustuvat E-vitamiini ja B-rühma vitamiine, südamesõbralikke 
monoküllastumata rasvhappeid ja väheke isegi oomega-3-rasvhappeid. Mis taim see on? 
 
 
 

20) Kuulete head Eesti filmimuusikat. Kuuldava pala autor on ka ise mõne filmirolli teinud, tuntuima 
neist filmis „Keskpäevane praam“. Kes on see helilooja? 
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21)   Olgugi, et küsitav oli töötanud juba ligi 20 aastat dirigendina 

nii Estonias kui ka mujal maailmas ning pannud aluse XXI 
Sajandi Orkestrile, kogus ta ilmselt varasemast hoopis enam 
tähelepanu ühe minutiga tunamullusel presidendi vastuvõtul, 
kuhu ilmus koos samasoolise kaaslase Madis Nurmsiga.  Kes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22) 2005. aastal avati USA-s San Jose ülikoolis monument, mis kujutab kaht selle kooli endist tudengit, 
kes ei kartnud oma õiguste eest seista. Kelle monument? 
 
 

23) See mees (1872–1950) oli Prantsuse rahvarindelane ja esimene sotsialistist peaminister, kelle juhtida 
oli koalitsioonivalitsus. Sõja eel pidas ta kahel korral peaministri ametit, (1936-1937, 1938), surus 
läbi 40-tunnise töönädala, kollektiivlepingud, palgalise puhkuse, palgatõusu jm, kuid oma selgelt 
Hitleri-vastasele poliitikale paraku toetajaid koguda ei suutnud. Kui natsid 1940. aasta juunis 
Prantsusmaale marssisid, ei teinud ta katsetki riigist lahkumiseks ja võeti kinni. Vichy valitsus 
mõistis tema üle kohut, ent tküsitav tegelane suutis kogu protsessi nõnda osavalt ümber pöörata, et 
sellest kujunes hoopis kohtumõistmine Vichy režiimi üle... Ta elas üle nii Buchenwaldi kui Dachau 
koledused ning tõusis 1946-1947 aastavahetusel taas Prantsusma valitsusjuhiks. Kellest on jutt? 
 

 
24) Küsime üht rabakaunitari (Andromeda polifolia). Tegu on igihalja roosakasvalgete õitega 

kääbuspõõsaga, mille nahkjate lehtede alumine külg on valge – see tunnus eristab küsitavat teistest 
sootaimedest. Parkainerikast taime on kasutatud musta värvaine saamiseks. Kuigi rahvapärimus 
kinnitab, et taime kasutati vanarahva poolt edukalt hambavalu vastu, tuleb siiski tähele panna, et 
tegu on mürgise taimega, mis võib raskematel juhtudel põhjustada koguni surma. Mis taim see on? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25) Pakume teile äratundmiseks ühe logo. Usutavasti hõlbustab selle väljamõtlemist ka teadmine, et 
Lõuna-Aafrikas leiduvad nii küsitavaga sama nime kandev traditsiooniline filosoofiline mõtteviis, 
mille märksõnadeks on inimlikkus ja vastastikune hooli(tse)mine, kui ka samanimeline geograafiline 
piirkond. Mis logo? 
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26) Vana-Kreeka seitsme targa sekka loetakse tihti ka see Prienest pärit tark ja teravmeelne kohtunik, 

Teutamese poeg (u 590 eKr – u 530 eKr). Tülisid eelistas ta lahendada pigem vaenlaste kui sõprade 
vahel – sest esimesel juhul võidab ta uue sõbra, teisel juhul kaotab ühe olemasolevaist. Ta olnud hea 
mees: II Messeenia sõja ajal ostnud ta oma raha eest vabaks vangi võetud neitsid; kord aga loobusid 
vaenlased näljahädas Priene piiramisest pärast seda, kui küsitav neid eksitas, saates märgiks linna 
otsekui rikkalikest toiduvarudest piirajaile külakostiks kaks nuumatud muula. Kõige enam nautinud 
ta raha tegemist, lisaks aga väitis, et enamus inimesi on halvad ning kõik mehed on patused. Kes 
muidu vastamisega tõesti hakkama ei saa, võib otsitava nime välja mõtlemisel meenutada ka üht 
Boston Celticsi 1986. aasta mälestusväärset draftivalikut. Mis oli selle Priene riigimehe nimi? 
 
 

27) Mitte kaugel Tartust leiduvad ühes paigas järgmised objektid: Lilleoru, Kasemetsa, Teppani, 
Tinnijaagu või Porikraavi. See nimekiri pole lõplik, aga ülejäänud objektide nimetused oleksid juba 
väga reetlikud. Lilleoru on neist pikim (476m), Kalle on suurim aga Porikraavis...:) Kust me need 
väljatoodud objektid siis leiame? 
 
 
 

 
 

28) Küsitav kunstnik (1892-1941) sündis Viljandimaal, õppis Riia kunstikoolis ja täiendas end Berliinis 
ning Dresdenis, hiljem tegutses Eestis joonistamise- ja maaliõpetajana. Tema loometöö tipu 
moodustavad maastikumaalid, kusjuures suurim neist – “Pühajärv” (1939) – asub praegu Vanemuise 
suure maja teatrisaali fuajee seinal. Lisaks kuulusid tema tööde hulka natüürmordid ja portreed 
(säilinud on nt “Mehe portree”). Ants Juske on nimetanud teda koguni “Eesti kunsti teiseks Konrad 
Mägiks”. Kes? 
 
 

29) Piltidel olev näitleja lahkus meie hulgast mullu septembris. Meenutama jääme teda eeskätt tänu 
rollidele filmides Green Mile, The Whole Nine Yards, Daredevil jt. Nooruses turvamehena leiba 
teeninud vägilasemõõtu mees jõudis näitlejakarjäärini alles soliidses eas, mistõttu ei saanud tema 
rollide rida paraku kujuneda liiga pikaks. Kellest on jutt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30) Hiljaaegu käis massimeediast läbi uudis Rock Summeri taaselustamisest. Tore! Teie kuulete aga Šoti 
bändi, mis kuulus Rock Summeri peaesinejate hulka veerand sajandi eest, 1988. aastal. Mis bänd? 
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31) See Viinis surnud põline veneetsialane (1678-1741) kandis tänu juuksevärvile ja noorena valitud 

ametile hüüdnime “punapäine preester”. Tuntust kogus ta kaasaegsete seas aga rohkem 
muusikaõpetajana (kohalikus orbudekodus) ja heliloojana. Olles omas ajas üpris mainekas 
komponist, langes tema looming surma järel siiski unustusse ja taasleiti alles 20. sajandil. Ilmselt 
üks esimesi taasavastatud teoseid oli ooper “L’Olimpiade”, kuid leide tuleb tänaseni juurde – veel 
2006. aastal avastati nt tema ooperi “Argippo” käsikiri. Kokku on ta loonud ligi 800 teost 
(kontserdid, sonaadid, avamängud, ooperid, vaimulikud vokaalteosed, kantaadid). Kellest on jutt? 
 
 

32) Eesti jalgpallikoondise peatreeneri ametipost on läbi aegade olnud väga internatsionaalne, alustades 
juba esimesest peatreenerist ungarlasest Ferenc Konyast 1923. aastal. Kuid kes oli meie 
vutikoondise esimene eestlasest peatreener, sportlaskarjääri hoopis eduka maadlejana (MM-lt 
näiteks 4. koht) mööda saatnud mees? 
 
 

33) Küsitav Kuramaal sündinud Läti kommunist (1899-1983) osales nii veebruari- kui ka 
oktoobrirevolutsiooni sündmustes, töötas erinevatel parteilistel ametikohtadel Punaarmees ning 
lõpetas hiljem Moskvas punase professuuri instituudi. Lätisse pääses ta parteitööd tegema pärast 
1940. aastat, olles seejärel kompartei propaganda ja agitatsiooni sekretär ning aastail 1959-66 ka 
esimene sekretär. Väidetavalt oli küsitav lätlaste seas äärmiselt ebapopulaarne, eestlastele aga 
millegipärast suhteliselt sümpaatne. Ilmselt oli üheks põhjuseks ka tema meie kõrvus vahvalt 
kõlanud nimi. Suri NLKP KK parteikontrollikomitee esimehena Moskvas. Kes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34) Veebruari keskpaiku (võib-olla isegi täpselt 13. veebruaril) 1567. aastal toimus küsitavas paigas üks 
Liivi sõja (või ka Põhjamaade 7-aastase sõja) verine lahing rootslaste ja poolakate vahel. Räägitakse, 
et koha tänane nimigi olla just selle eriti ägeda taplusega seotud. 1741. aastal rajati sinna postijaam, 
mille 1824. aastal valminud peahoone kuulub täna kohalikku Pajaka külas asuvasse ühtsesse 
puhkekompleksi (hotell, restoran, konverentsiruumid jne). 1992. aasta 19. juuni keskööl kogunes 
rahvahulk postijaama hoovi viimast rubla matma. Rubla hauakivi on säilinud tänaseni. Mis paik 
(lahing, postijaam, puhkekompleks)? 
 
 

35) See täiesti eestipärase nimega Soome päritolu ettevõte on oma valdkonnas Euroopas suuruselt 
neljas, kusjuures tootmine on Soome kõrval tänaseks laienenud ka Poolasse. 1945. aastal Raumas 
Erki Paasikivi poolt looduna on ettevõte läbi aegade just Paasikivide pereäri olnud. Mõnele selle 
firma toodetest (nt Optima, Nova, Safira jt) oleme käe külge pannud ilmselt kõik. Mis ettevõte? 
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36) Pole just tavaline, et mõne Eesti ettevõtte klientideks on Apple, IBM, Cisco, 

HP, LinkedIn, Bank of America, Siemens, Twitter või Foursquare. Kuid üks Tartus 2009. aastal 
rajatud tarkvarafirma võib oma ligi 20 000 kunde seast sellised nimed välja noppida. Jevgeni 
Kabanovi ideele rajatud firma tooteks on Java arendajatele suunatud programm, mis võimaldab Java 
programmeerimiskeeles kirjutatud tarkvara töökindlust ilma ooteajata kontrollida ning mida 
kasutades võib võita keskmiselt viis nädalat arendamisaega aastas. Tegevust alustati 2007. aastal 
Webmedia all, siis aga iseseisvuti ja tänaseks on neil nii Tallinnas, Tartus, Prahas kui ka USA-s. Pea 
100% ekspordiosaga toote tähtsust kinnitab 2011. aastal saadud JAX Innovation Award 
innovatiivseima Java tehnoloogia kategoorias, mullu saadi ka Eesti-Ameerika innovatsiooniauhind. 
Mis ettevõte? Õigeks vastuseks kõlbab ka kirjeldatud toote nimi. 
 
 

37) Küsime terminit, mille võtsid kasutusele härrased Wessel ja Illingworth 1950. aastate alguses. 
Enamasti teatakse selle sõnaga varajase lapseea käitumuslikku sündroomi, mille tekkepõhjused pole 
täpselt teada ning mis avaldub peamiselt liigse nutuna. Nutuhood võivad kesta tunde, lapse keha on 
pinges, selg kaardus, ta vehib käte ja jalgadega ning on kergesti ärrituv ja raskesti rahustatav. Valud 
algavad sageli beebi teisel-kolmandal elunädalal ja taanduvad tasapisi enamasti kolme kuu vanuselt. 
Põhjusena on kirjeldatud seedetrakti ebaküpsust, ülitundlikkust, hooldusvigu ning imiku normaalse 
emotsionaalse arengu variatsiooni. See vaegus võib aga vaevata ka täiskasvanuid (sel juhul on tegu 
seedetrakti haigusest põhjustatud ägeda valusündroomiga) ning hobuseid. Millest on jutt? 
 
 

38) Prantsusmaa Languedoc-Roussilloni regiooni keskuseks olev linn (mille vappi näete) on Tallinnast 
umbes poole väiksem ning paikneb Lezi jõe ääres, kõigest mõni kilomeeter Vahemerest sisemaa 
poole. Sealne 1160. aastal asutatud ülikool (kus õpetussõnu on teiste seas kuulanud ka Nostradamus, 
Rabelais ja Petrarca) on üks maailma vanimaid ning linna keskväljak kannab nime Komöödiateatri 
väljak. Samasse linna läksid riigi mullused meistritiitlid nii jalgpallis kui ka käsipallis. Küsitavaga 
sarnast nime kannab ka ühe USA osariigi pealinn. Mis linn see on? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39) 2014. aastal loodetakse valmis saada üks omas vallas maailma esimene ehitis hollandlase Janjaap 
Ruijssenaarsi projekteeritud ja looduslikku maastikku hästi sobituv hoone, mida iseloomustab 
maastikke pidevus ja eri elementide kokkusulamine. Möbiuse riba meenutava hoone ehitamisel 
plaanitakse uuenduslikult kasutada kohapeal ehitusplatsi läheduses leiduvaid kivimeid, mida on ühe 
seadme abil töödeldud ja seejärel ehitusmaterjaliks muudetud. Oma igapäevaelus puutume selle 
seadmega kokku üpris sageli, kuid seda hoopis tubastemas tingimustes. Meid huvitabki, millise 
imeseadme abil see hoone sünnib? Mis seade, mis tehnoloogia? 
 
 

40) Kuulete muusikapala Adagio for Strings, mille saatel on maetud Albert Einsteini ning teada antud nii 
Franklin D. Roosevelti kui ka John F. Kennedy surmast, lisaks on selle saatel avatud olümpiamänge 
ja muid üritusi. Pala autorist (1910-1981) sai 1966. aastal ooperiga “Antonius ja Kleopatra” New 
Yorgi Metropolitan Opera nn avamishelilooja. Kes siis on kuuldava pala autor? 
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