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1. Sellest Halle pastori perekonnas sündinud mehest sai XVIII sajandi keskel skisofreeniat põdeva 
Taani kuninga Christian VII arst, ühtlasi kuninganna Caroline Matilda armuke ja lapse isa. 1770. a 
võttis ta võimu riigis sisuliselt enda kätte ja hakkas läbi viima valgustusideedest kantud reforme. Et 
ta aga ei osanud kohalikku keelt ja põlastas Taani ülemkihti kui valgustamata barbareid, otsustasid 
Taani aristokraadid ta kõrvaldada ning 1771. a võeti ta kinni ja hukati. Temast räägib 2012. a valmi-
nud mängufilm Kuninglik armulugu,  kus  küsitavat  kehastab  Mads  Mikkelsen.  Kes?   

2. Väikeste Antillide saarestik jaguneb kaheks suuremaks saarte grupiks (vt kaart). Täpselt samu 
nimesid kannavad Cabo Verde koosseisu kuuluvad saartegrupid ja Seltsisaarte koosseisu kuuluvad 
saartegrupid Vaikses ookeanis. Mis nime kannavad need saartegrupid? Küsime kahte nime, aga kui 
ühe välja mõtlete, siis teine tuleb iseenesest. 1  õige  =  1  p. 

4. Küsitav Eesti meesnäitleja tähistab homme, 15. novembril, oma 70-juubelit. Ta lõpetas 1969. a 
Draamateatri õppestuudio, töötas 1965–92 Eesti Draamateatris ja on seejärel olnud vabakutseline. 
Mänginud nii filmides (Viimne reliikvia, Inimesed sõdurisinelis) kui ka telesarjades (Wikmani poisid, 
Alpimaja).  2009.  a  jaanuarist  kuni  2011.  a  sügiseni  juhtis  ETV-s  saadet,  mis  on  järjepanu  eetris  olnud  
1983. aastast. Kes?  

3. Mis meeskonnas mängib Karksi-Nuiast pärit eesti kettaheitja Margus Hunt USA-s jalgpalli?  

5. 1997.   a   sai   Aasiast   alguse   tõsine  majanduskriis.   Ilmselt   oli   sellel  mitmeid  põhjuseid,   kuid   selle  
vallandumiskuupäevaks loetakse 2. juulit 1997, kui üks Aasia riik lasi vabaks oma rahvusliku valuuta 
kursi. Sama teed järgis veel mitu riiki. Selle tulemusel hakkasid Aasia valuutade kursid järsult 
langema, põhjustades valuutakriisi, mis lõppes Rahvusvahelise Valuutafondi sekkumisega. Mis riigist 
sai Aasia majanduskriis alguse?  
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6. Mis pärdik on pildil? See ahviline elutseb Lääne-
Aafrikas Sierra-Leone ja Cote d´Ivoire vihmametsa-
des. Nimi võiks seostuda ühe tänaseks päevaks 
meie hulgast lahkunud kuningliku perekonnaliikme 
eesnimega, aga tuleneb tegelikult ühe antiikjuma-
lanna nimest, sest looma kulmujoon meenutavat 
selle jumalanna vibu.  

7. Küsitav relvaüksus oli omanäolisemaid Vabadussõjas. See kuulus baltisakslastest koosneva Balti 
pataljoni juurde ning selle ülesandeks oli pataljoni parema tiiva valvamine ning luure- ja patrull-
ülesannete täitmine. Selleks kasutatavad sõidukid toodi 2. veebruaril 1919 Haapsalust ja esimene 
patrullsõit tehti 27. veebruaril 1919, aga juba aprillis 1919 see üksus likvideeriti, sest seda ei saanud 
enam kasutada. Üksuse baas asus Remnikul ja üksuse ülem oli kaptenleitnant Adam von Gernet. 
Tema juhtida oli 5 sõidukit, mis olid relvastatud kerge- ja raskekuulipildujatega. Mis üksusega oli 
tegemist?  

8. Vasakpoolne Köleri maal 
asub KUMU-s, parempoolne 
kuju Saksamaal, Rheini jõe 
ääres Sankt Goarshauseni 
nimelises linnakeses. Mis nime 
kannab mõlemal kunstiteosel 
kujutatud naisolevus?  

9. Soome ei ole viimastel suurvõistlustel just ülemäära edukas olnud (vähemalt nad ise arvavad 
niimoodi), sestap ei tasu väga imestada, et eelmise aasta Soome edukaimaks sportlaseks valiti 16. 
jaanuaril 2012 üsna ülekaalukalt tema, kes oli möödunud aastal oma ala MM-l Venemaal võitnud nii 
kulla kui hõbeda. Kes?  

10. MUUSIKAKÜSIMUS. Kuuldavat lugu esitab rühmitus nimega Soulsavers, mille moodustavad Rich 
Machin ja Ian Glover Inglismaalt. Nad on valmis treinud neli plaati. Ise nad laulma ei kipu, vaid on 
selle osa tavaliselt teiste kanda andnud. Esimesel kolmel plaadil on põhilise viisiümisejana Mark 
Lanegan ja muud tegelased. Viimasel plaadil (The Light the Dead See, 2012) on aga vokaalirolli enda 
peale võtnud Mark Laneganist eestlaste jaoks kindlasti palju tuntum laulja. Kes esitab selles loos ja 
kogu plaadil vokaali?  
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11. Teadaolevalt on maailma pikima sildeavaga puidust sild Rootsis Vaxholmis asuv jalakäijate sild, 
sildeavaga 90 m. Omaette saavutus ja mitte ka palju lühem sild asub aga Eestis. Üldpikkusega 124 m 
ja sildeavaga 62 m on see kindlalt Eesti pikim puitsild. Kus see sild asub?  

12. Mis aasta? +/- 1 aasta = 1 p. 

Eurovisiooni lauluvõistluse võitis Prantsusmaa lauluga Un Premier Amour 
Pariisis moodustati Euroopa Kosmoseuuringute Organisatsioon 
Rwanda kuulutas välja iseseisvuse 
Canaverali neemelt saadeti orbiidile esimene televisioonisatelliit Telstar 
USA kvant- ja biokeemik Linus Carl Pauling sai Nobeli rahupreemia 
aasta sportlaseks valiti Paul Keres 
toimus esimene koolinoorte laulupidu 
sündisid Gunde Svan, Axl Rose, Tom Cruise, Viktor Pelevin, Paavo Järvi ja Jaan Elgula 
surid Paul Viiding ja Herman Hesse 

13. Kes on see tuntud filminäitleja? Ta on sündinud 1955. a Idar-
Obersteinis, Lääne-Saksamaal. Praeguseks on tal küll hoopis vähem 
juukseid peas. → 

15. Kelle või millega tegeleb lihhenoloogia? Eesti ehk tuntuim selle ala esindaja on aastatel 1978–88 
ka Tallinna Botaanikaaia direktorina töötanud Jüri Martin.  

14. Küsitava nimega linnasid on maailmas kaks. Vanem neist asutati u 
5000   a   tagasi,   uuem   on   oma   osariigi   läänepoolseim   paik  Mississippi  
kaldal ja eeskätt tuntud lõunaosariikide muusikametropolina. 25. ok-
toobril kiitis NBA juhtkond heaks tehingu, millega tehnoloogiamiljardär 
Robert Pera juhitav investorite rühm sai selle linna klubi uueks 
omanikuks. Investorite hulka kuulub muuseas ka selles linnas sündinud 
Justin Timberlake. Mis linn?  
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16. Kui kassid peaksid koostama inimeste edetabeli, nii-öelda inimese tõuraamatu, siis poleks 

kahtlustki, et aukohal ja kõige kõrgema tuhvi peal seisaks seal kindlalt Vanem Daam. Vanem Daam 
on inimkonna tippsaavutus, sealt edasi pole minna enam kuhugi. Tal on aega. Ta kurjustab harva. Ta 
teeb tihti pliidi peal süüa, vahel tikib või õmbleb lambi valgussõõris, ei tõuse sealt tundide viisi, tema 
süles võib järjest ära magada mitu und. [...]  Küsime  autorit  ja  tema  äsjailmunud  raamatut,  mis  algab  
nende ridadega.  

17. Arch, DSL, Gentoo, Knoppix, Mandrake, Maemo, Mint, Parsix, Puppy, Slax, Suse, Zenwalk... 
Niimoodi võiks rohkem kui sada nime kirja panna. Ka eestlastel on oma... Millega on tegu?  

18. Legendi järgi moodustati see kuningriik järgmiselt. Aastal 57 e. Kr saabus lendava hobusega maa 
peale Hyeokgeos, kes oli välja hautud suurest punasest munast. Tema naiseks sai emadraakoni ribi 
alt välja tulnud neiuke, kellel oli linnu nokk (viimane kukkus küll peale esimest suplust ära). Peale 61 
valitsemisaastat tõusis kuningas taevasse, tema kondid kukkusid maa peale ja maeti Tamomi kloost-
risse, jne ... Sealne esimene tõeliselt ajalooline kuningas Naemul valitses tegelikult alles IV sajandil 
p. Kr, mis ei tähenda, et riiklus seal varem ei saanud tekkida. Mis riik sellise legendi kohaselt tekkis? 
Tänapäevane piirkond või riik/riigid annavad 1 punkti. 

19. Tähistades asjaosalise 50. sünni-
päeva küsime, milline Bondi film 
jõudis esimesena Eesti kinopubliku 
ette? Aasta oli siis 1990.  

20. Tegu oli ühe oma aja erootilisema ja skandaalsema skulptuurigrupiga, ühtlasi barokk-kunsti 
tippteosega. Selles on kujutatud püha ... autobiograafias kujutatud nägemust inglist, kes läbistab ta 
jumaliku armu noolega. Skulptuuril on pühak vajunud ekstaasis minestanult tahapoole ja tema kohal 
olev ingel valmistub pühakut noolega läbistama. Ülalt langev kuldne kiirtevihk kuldab mõlemad üle 
Püha Vaimu valgusega. Skulptuur oli tehtud Santa della Vittoria kiriku Cornaro kabeli jaoks. Skulptor 
on üks läbivaid tegelasi Dan Browni teoses Inglid ja deemonid ning  skulptuurigi  on  raamatus  üksik-
asjalikult kirjeldatud. Mis skulptuuriga on tegemist ja kes on skulptor? 1  õige  =  1  p. 
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21. Käesoleva aasta oktoobris teenis oma esimesed 2 WTA punkti 
pildil olev 17-aastane Eesti tennisist, kes on sellega hetkel Eesti 
kolmas tennisenaine. Need punktid teenis ta sellega, et pääses kaks 
korda järjest Rootsis toimunud ITF turniiridel põhiturniirile ning 
edenes seal ka teise ringi. Seejuures jõudis ta paarismängus korra ka 
finaali. Samuti tuli ta 2012. a esmakordselt ka Eesti naiste meistriks. 
Kes?  

22. 2012.  a  oktoobris  teatas  üks  USA  Kongressi  komitee,  et  kaks  Hiina  firmat  kujutavad  Ameerikale  
Hiina riigi mõju tõttu potentsiaalset julgeolekuohtu. USA luure peab komitee sõnul jälgima nende 
firmade   tegevust   Ameerikas   ning   hoiatama   erasektorit   spionaažiohu   eest.   Ühisel   tegevusalal   on  
tegemist maailma 2. ja 4. kohal olevate tootjatega. Mis firmad need kaks on? 1  õige  =  1  p. 

23. Küsitavasse Bodensee järve äärsesse linna seadis end XIX sajandi lõpupoole sisse krahv Ferdi-
nand von Zeppelin. Saades inspiratsiooni õhupallide kasutamisest USA kodusõjas, rajas ta tehase, 
mis hakkas tootma õhupallide edasiarendust – tsepeliine. Peagi võeti need nii sõjaväes kui tsiviilõhu-
sõidukina kasutusele. Viimane tsepeliin valmis tehases 1997. a. Tänapäeval paikneb seal üks piir-
konna huvitavamaid vaatamisväärsusi – tsepeliinimuuseum. Mis linn? Eesti ajakirjanduses esines 
selle linna nimi mõni aeg tagasi päris tihti, kuna sealset klubi esindas üks Eesti sportlane.  

24. Millise 1991. a asutatud organisatsiooni logot näete? → 

25. MUUSIKAKÜSIMUS. Ansambel?  
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26. Alumisel pildil (↓)  on  ühe  praegugi  tegutseva  Jaapani  firma  logo,  mis  asutati  1889.  a  Kyotos  ja  
kus algul toodeti käsitööna hanafuda kaarte. Kujutatud logo oli kasutuses esimesed 75 aastat. Eesti 
keelde tõlgituna tähendab firma nimi jäta õnn taevasse. Mis firma?  

27. Teda on rohu, kõdunevate lehtede ja okaste vahel üsna raske märgata, sest ta on suhteliselt 
väike ja värvuselt pruunikas või hallikas (aga kevadel võivad isased isendid olla suisa sinised). Teda 
võib kohata kõikjal Eestis ning ta elupaikadeks on lehtmetsad, jõgede-äärsed lamminiidud, 
rannaniidud ja soode servaalad. Teda võib näha toitu püüdmas nii päeval kui öösel, kuid kõige 
aktiivsemalt tegutseb siiski õhtuti. Kõige olulisema osa toidust moodustavad mardikad, vähemal 
määral tarbib ka ämblikke, rohutirtse, lutikaid ja röövikuid. Mis loom? ↑ 

28. Teave Uue Maailma alistamisest XVI sajandil pärineb paljuski ühe preestri kirjapandust. 1506. a 
rändas ta Ameerikasse ja 1512. a sai temast esimene Uues Maailmas preestriks pühitsetud isik. 
Temast sai üks indiaanlaste eestkostja Hispaania kuningakojas. 1520. a üritas ta Venezuelas moo-
dustada rassilisel võrdsusel põhinevat kogukonda, mis ebaõnnestus. Hiljem pühitseti ta piiskopiks 
Guatemalas Chipases. Maailmakuulsuse tagas talle 1552. a ilmunud teos Lühike ülevaade Indiate 
hävitamisest (Brevisima relación de la destrucción de las Indias),   mis   tõlgiti   paljudesse   Euroopa  
keeltesse. Kes oli see preester?  

29. Küsitav küla asub Põlvamaal Veriora vallas Võhandu jõe 
kaldal. Sealses maalilises veskihoones tegutseb villavabrik ja 
jõe kallastel elab u 40 inimest. Küla nimi tuleneb ilmselt mur-
dest, tähistades järsu kalda ees enam kui viis meetrit allapoole 
veepinda ulatuva põhjaga kohta. Küla nimi on eriti tuttav 
õhtusele televaatajale. Mis küla?  

30. Kes on pildil? Ta on 16. novembril 1964. a sündinud 
kanada   džässpianist   ja   –laulja, kes on müünud rohkem kui 6 
miljonit albumit USA-s ja üle 15 miljoni albumi maailmas. → 
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35. Küsime 1966. a Bolognas sündinud paraolümpiasportlast, kes Londoni Paraolümpiamängudel 
võitis ratastoolisõidus kaks kuld- ja ühe hõbemedali. See saavutus tõi talle ka Rahvusvahelise Para-
olümpiakomitee poolt välja antava parima meessportlase auhinna. Vaatamata oma 46 eluaastale, 
soovib  ta  tulevikus  osa  võtta  veel  Sotši  taliolümpiast  ja  Rio  de  Janeiro  suveolümpiast.  Kes?   

31. 1879–83   sõdisid   Peruu   ja   Boliivia   liitlastena   Tšiili   vastu,   jäid   aga   vaatamata   Ameerika  
Ühendriikide toetusele kaotajaks. Sõditi Atacama kõrbe, ennekõike kahe seal leiduva maavara 
pärast. Sõda nimetataksegi ajalooraamatutes kas ühe, teise või mõnikord ka mõlema küsitava 
maavara järgi. Mis maavarad? 1  õige  =  1  p.   

32. Neid kolme meest seob üks naine. Kes?  

34. Esimene maailmanäitus toimus 1851. a Londonis. Sarnaselt 1889. a Pariisi maailmanäitusega oli 
suurimaks vaatamisväärsuseks hoopis üks maailmanäituse tarbeks püstitatud ehitis. Erinevalt Eiffeli 
tornist  võeti  ehitis  siiski  peale  näituse  lõppemist  maha,  kuid  1854.  a  püstitati  uuest  Sydenham  Hill’is,  
kus see seisis 1936. a-ni, mil hoone hävis tulekahjus. Hoone nimetus on tänase päevani säilinud selle 
piirkonna nimetusena, kus hoone asus. Nime panid hoonele ajakirjanikud ning see oli algselt pigem 
pilkenimi. Mis hoone?  

33. Küsime Eesti ettevõtjat, kellele 8. novembril 2012 anti Nokia Kontserdimajas üle Ettevõtja 
Elutööpreemia. Tänaseks 71-aastane mees on töötanud AS-s Harju Elekter ja selle eelkäijates enam 
kui 40 aastat, sh oli ta 1991–99 AS Harju Elekter peadirektor/juhatuse esimees ja on 1999. a-st 
sealsamas nõukogu esimees. Kes?  
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36. Sionistide juhist Chaijim Weizmannist sai 1949. a esimene Iisreali 
president. Weizmann polnud üksnes edukas poliitik, vaid läks ka tea-
duslukku. Lisaks muudele teadussaavutustele avastas ta sõjaliselt üli-
olulise tehnoloogia, mis võimaldas sünteesida ühte ainet. Tegemist oli 
lõhkeaine kordiidi olulise koostisosaga. See on kõigile tuntud aine, 
mida suur osa siinviibijatest on küllap kasutanud, ehkki ilmselt mitte 
pommi valmistamiseks. Mis aine? → 

37. Küsitavaid mitmesuguse suurusega merelinde on 70 liiki, kes on 
levinud kõikidel ookeanidel Arktikast Antarktikani. Lendavad ja ujuvad 
hästi. Eriline tiivaehitus võimaldab neil tundide viisi tiibu lehvitamata 
mere kohal liuelda. Maismaal liiguvad vaevaliselt, sageli tiibadele 
toetudes. Põhja-Atlandil on tavaline jää-..., kes pesitseb linnulaada-
kaljudel. Mis lind? → 

38. 4.  mail  2010.  a   sõlmiti  ostu-müügileping  valdusfirma  Luterma   ja  
ühe Norra kontserni vahel, mille alusel ostja omandas muuhulgas ka 
100%  Kalev  Chocolate  Factory  aktsiatest.  Ostja  näol  on  tegemist  Norra  
ühe vanima ärikonglomeraadiga, mille ajalugu ulatub 350 aasta taha. 
Kontserni tegevusvaldkonnad ulatuvad toiduainetetööstusest alumii-
niumprofiilide ja investeerimiseni. Mis kontsern?  

39. Koloniaalsõdade ajaloos on see eurooplaste jaoks üks mustemaid episoode. Püüdes oma valdusi 
Kagu-Aasias taastada, tõmbas Prantsusmaa end pikka konflikti, milleks tal ressursse ei jätkunud. 
Otsustavaks sai lahing Vietnami sissidega 1954. a kevadel. Prantslased kindlustasid end sügaval vas-
tase territooriumil. Vietnami sissid mobiliseerisid 50 000 talupoega, kes neile varustuse ja relvastuse 
seljas üle mägede tassisid. Piiramine kestis 55 päeva ning lõppes 7. mail 1954 Prantsuse garnisoni 
alistumisega. 16 000 prantslasest jäi ellu u 3000. Paljuski oli see põhjuseks, miks prantslased Kagu-
Aasiast välja tõmbusid ning kommunistliku Põhja-Vietnamiga leppisid. Mis lahing?  

40. MUUSIKAKÜSIMUS. Mis ansambel?  
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1 Johann Friedrich von Struensee  PK 
2 Tuulepealsed saared, Tuulealused saared  PK, IP 
3 SMU Mustangs MV 
4 Hans Kaldoja MV, IP 
5 Tai PK 
6 diaanapärdik MV 
7 jääpurjekate flotill PK, JP 
8 Lorelei MV 
9 Kaisa Mäkäräinen KP 
10 Dave Gahan  MV 
11 Vaidas, jalakäijate sild üle Tartu-Tallinn maantee KP 
12 1962 MV 
13 Walter Bruce Willis MV 
14 Memphis MV, JP 
15 samblikega MV 
16 Tõnu Õnnepalu, Mandala MV 
17 Linuxi distributsioonid US 
18 Silla kuningriik (esimene teadaolev iseseisev riik Korea poolsaarel) PK 
19 Ära iial ütle iial (Never say never again) US 
20 Püha Teresa ekstaas, Giovanni Lorenzo Bernini PK 
21 Eva Paalma KP, IP 
22 Huawei, ZTE US 
23 Friedrichshafen PK 
24 Eestimaa Looduse Fond KP 
25 Bill Haley & His Comets  PK, JP 
26 Nintendo MV 
27 rabakonn US 
28 Bartolomé de las Casas PK 
29 Süvahavva MV, JP 
30 Diana Krall MV 
31 salpeeter ja guaano PK, IP 
32 Isadora Duncan (piltidel vasakult paremale: Gordon Craig, Paris Singer ja Sergei Jessenin)  MV 
33 Endel Palla MV 
34 Kristallpalee (Crystal Palace) PK 
35 Alessandro Zanardi MV 

36 atsetoon ehk 2-propanoon PK 

37 tormilind JP 

38 Orkla MV 

39 Dien Bien Phu PK 

40 Loss Paranoias MV 

VASTUSED 
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