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1. 1373. a (kuupäev pole teada) sõlmiti kahe Euroopa riigi vahel liiduleping. Üks riik oli Inglismaa,
meie küsime lepingu teist osapoolt. See riik on praegugi olemas, leping kehtib ja seda loetakse vanimaks kehtivaks välislepinguks. Tõsi, sajandite tagant leiame siiski 60 aasta pikkuse perioodi, mil liiduleping ajutiselt ei kehtinud, kuna küsitav polnud iseseisev riik. Mis riik?

2. Eestis elab püsivalt 4 liiki – hallpõsk-..., sarvik... (pildil),
väike... ja veel üks, kelle nime esiosa teeb vastamise väga
lihtsaks. Mustkael-... on harv läbirändaja. Nad on täielikult
kohanenud vee-eluga, liiguvad maismaal kohmakalt ja vastumeelselt. Pesitsevad enamasti roostikus, pesa juurest
peab olema pääs vabale veele. Taluvad hästi enda kõrval
teisi pesitsevaid linde, kes ohu korral kisa tõstavad. Kurnas
on 4–6 muna, pojad on pärast koorumist hästi arenenud ja
oskavad kohe ujuda, kuid algul eelistavad vanematel sõna
otseses mõttes seljas elada. Mis linnuperekond?

3. Suurim ühegi olümpiamedalita riik rahvaarvult on mõistagi
Bangladesh ja selle küsimisega me teid solvama ei hakka. Milline
on aga rahvaarvult järgmine ilma olümpiamedalita riik? Oma kodumaa eest võisteldes on parimad tulemused saavutanud paar
poksijat, kellel on õnnestunud pääseda teise ringi ja üks kergejõustiklane, kelle laeks jäi 10. koht. Tuntuim riigist pärit sportlane
on ilmselt aastaid NBAs pallinud korvpallur.

4. Kuidas nimetatakse geomeetrilist pinda (→), mille võrrand on
z=x2/a2–y2/b2? Olgu lisatud, et selline pind on Tallinna laululava
akustilisel ekraanil. Ja Pringles´i kartulikrõpsudel ka. Täpne vastus on kahesõnaline!

5. Kes on pildil olev muusik? 1981. a sündinud neiu on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klassikalise löökpilli erialal ja täiendanud ennast Helsingi muusikakõrgkoolis Stadia popjazz löökpillide erialal. Koosseisud, milles ta on trummeldanud,
ulatuvad seinast seina – ERSO, Tallinna Filharmoonia, NYYD ansambel, Malletjazz, Blacky, 2 Quick Start, Tanel Padar & The Sun,
Smilers jt. Ta on ise öelnud, et lihtsam on üles lugeda Eesti rockbändid, milles ta EI ole mänginud – Ewert & The Two Dragons
näiteks, millest tal on väga kahju. Viimasel ajal on ta koos Laura
Väljaga aretanud show-percussion duot Drum Attack.
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6. Küsitav ilmus avalikkuse ette esmakordselt 1993. a seoses Iisraeli relvatehinguga. Tehingu vahendajana suure kasumi teeninud meest tabas samal aastal tagasilöök, kui tema juhitud Revalia pank
moratooriumi alla läks. 1990. aastatel paljude avalike ja off-shore firmade kaudu laiahaardelist äri
ajanud mehele sai saatuslikuks liiva jooksnud kinnisvaraäri Tallinnas Maakri tänaval, mis kukutas ka
tema impeeriumi alustaladeks olnud kindlustusärid. 2003. a pühkis pankrotistunud mees Eestimaa
tolmu jalgelt, jättes maha hiiglaslikud võlad, segased finantsskeemid ja elukaaslase. Kes?

7. Suurbritannia valitseva monarhi vanim poeg kannab traditsiooniliselt tiitleid Cornwalli hertsog ja
Walesi prints. Teine poeg on Yorki hertsog, kolmas ... ja Strathearni hertsog. Viimati kandis seda tiitlit Victoria kolmas poeg, prints Arthur. Punktiirile tuleb kirjutada Iirimaa lääneosas asuv ajalooline
provints, mis oli kunagi iseseisev kuningriik ja 1798. a 12 päeva ka vabariik. Suurim linn on Galway.
Kannatas kõige rohkem Iirimaa näljahäda ajal, praegune elanike arv (u 0,5 miljonit) on vaid kolmandik 1841. a omast. Tänapäeval on see iiri keele kõnelejate peamisi tugialasid. Mis provints?

8. Ta pole ajalooline isik, aga 1998. a ilmunud romaanis kombineeris kirjanik talle säärase teenistuskäigu, mis võimaldab olla tähtsate ajaloosündmuste tunnistajaks. Ta mängis Keresega viiki, käis koos
Laidoneriga Narva diktaati allkirjastamas, töötas kolme peaministri käsundusametnikuna, visandas
Eenpalu, Uluotsa ja Varese portreed jne. Kes on see romaanikangelane, kelle silmade kaudu esitatakse Eesti iseseisvuse kaotamise lugu?

9. Küsitav sõiduvahend tekkis Prantsusmaal 19.
sajandi algul, sealt ka asjanduse nimi, mis tõlgitult
kõlaks „puuistmetega sõiduvanker“. Eestis hakati
nii kutsuma neljarattalisi üheistmelisi pealt lahtiseid suvesõidukeid, mis rahvasuus vedruvankriteks ristiti. Mujal maailmas tähendas see aga mitme pingireaga pealt lahtist sõidukit. 20. sajandi
algul nimetati nii mitme istmereaga pealt lahtisi
bussi moodi sõiduvahendeid. Mootoriga *** hiilgeajad jäävadki 1930. aastatesse. Eesti keele seletav sõnaraamat annab küsitava sõna vasteks
“vanaaegne sõiduvanker”. Mis sõiduvahend?

10. Eestit, Lätit ja Leedut nimetatakse Balti riikideks. Eesti keel ei kuulu aga üldse balti keelte, vaid
soome-ugri keelte hulka, seega puudub sõnal „balti“ eesti keeles tähendus. Mida tähendab „balta“
läti ja leedu keeles? Kes naaberrahvaste keeli ei oska, teab ehk seda raamatut: „*** Raamat : Eesti
rahva kaotustest okupatsioonide läbi 1940–1991“ (Tallinn, 2005). Või Ott Arderi luulekogu.
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11. Kuidas nimetatakse konkreetset aastat sellise ajaarvamise järgi, mis lähtub maailma loomisest?
Anno Domini 2013 on sellisel juhul .... .... 5773. Kuna maailma loomise täpse aja kohta on erinevaid
arvamusi, võib kohata ka teistsuguseid aastaarve, näiteks Bütsantsi kalendri järgi on praegu .... ....
7522. Küsime ladinakeelset mõistet.

12. Küsitavat igihaljast rohttaime huulõieliste sugukonnast leidub looduses 28
liiki, mis kasvavad peamiselt Vahemeremaades. Eestis on võimeline õuetingimustes kasvama tähkjas ***, mujal on levinumad liigid laialeheline *** ja
prantsuse ***. Nende kasv jääb üldiselt 60 ja 90 cm vahele, tavaliselt moodustavad nad kasvades puhma. Tal on aromaatsed lehed ja meeldivalt lõhnavad
õisikud. Taime kasutatakse parfümeerias, ka on tema lõhn üks paremaid sääsepeletajaid. Taime eeterlikku õli kasutatakse laialdaselt kosmeetikas. Vähesel
määral on taime lisatud ka toidule. Mis taim?

13. See maailma tuntuim homodele suunatud klantsajakiri ilmub Suurbritannias 1994. aastast. End „meeste elustiili ajakirjaks“ tituleerivale kuukirjale on
iseloomulik esikaane stiil, kus tavaliselt mõni poolalasti mees poseerib. Alati ei
ole see ka homo olnud, nii on kaanel poseerinud David Beckham, Freddie
Ljungberg jt. 2009. a põhjustas skandaali peaminister Tony Blair, andes ajakirjale pika intervjuu. Mis ajakiri?

14. Küsitav rakendusteadus, mida üritab defineerida lisatud
joonis (selle keskelt on kustutatud küsitav sõna), tekkis 1980.
aastatel Jaapanis. Eestis saab seda õppida mitmes kutsehariduskeskuses, Tallinna Polütehnikumis ja Tartu Ülikoolis, aga
Tallinna Tehnikaülikoolis on olemas ka spetsiaalne instituut.
Viimane loodi aastal 2000 ja selle direktor on professor Mart
Tamre. Kuidas seda teadusharu nimetatakse?

15. Küsitav Silvia Väljali lastetükk esietendus Nuku- ja Noorsooteatris 2002. a Anne Türnpu lavastuses Tarmo Männardiga peaosas. Sellest tuntud algupärandist on kujunenud Eesti teatri ajalooline
teos – NuKu on teda mänginud Jaapanis, Venemaal, Fääri saartel, Hiinas ja Kasahstanis, igal pool kohalikus keeles. „See on üks meeletu tuupimine“, räägib Männard. Lõppu pole aga veel näha, juba
kevadel ootab ees Ungari. Mis lavastus?
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16. Küsitavat muslimite usurühma loetakse vahel šiiitide hulka, islami teoloogid liigitavad nad aga
ainujumalat kuulutanud Muhamedi-eelsesse pimeduse ajastu paganate hulka. See vool kujutab endast usundit, kus on säilinud Päikese ja Kuu kummardamine. Nad usuvad meeste hingede rändamisse, tähistavad ristiusu jõulusid, kolmekuningapäeva ja lihavõtteid, rikkudes nii šariaadi keelde. Maailmas loetakse neid kokku u 3 miljonit, kellest pooled elavad Süürias. Tuntuimad usurühma kuulujad
on alates 1971. a Süüriat valitsenud Assadite pere liikmed. Mis usurühm?

17. 2008. a avati turismimarsruut, mis algab Padise kloostrist ja kulgeb mööda kohalikke teid Varbola, Keava, Juuru ja Vahastu kaudu Paidesse. See 160 km pikkune marsruut on nime saanud ühe
Eesti ajaloos toimunud sündmuse tegelaste järgi. Millist nime see tee kannab?

18. See on taktikaline sõjamäng, mis imiteerib ehtsaid lahingusituatsioone ja kus kasutatakse tõeliste tulirelvade koopiaid. Viimased tulistavad suruõhuga või elektrilise mootoriga 6 mm läbimõõduga
plastikkuule, kaaluga 0,2–0,3 g. Mängitakse põhiliselt hobina, aga kasutatakse ka paljude riikide politseiüksuste ja kaitsevägede taktikaliseks väljaõppeks. Küsitav sai alguse Jaapanist, kus 1980. aastatel arendati välja esimesed spetsiaalsed relvad. Eelmise sajandi lõpul hakkas kiiresti levima Ameerikas ja Euroopas, sh Eestis, aga siinsed harrastajad kurdavad, et nende kogukond on siiski suhteliselt
väike ja ala on jäänud paintballi varju. Mis mäng?

19. Küsitav on kilpnäärme puudulikust talitlusest tingitud füüsilise ja vaimse alaarengu seisund, mis
saab üldjuhul alguse juba lootejärgus. Peamiseks tekkepõhjuseks on joodivaegus, mis takistab kilpnäärmel tootmast türoksiini-nimelist hormooni. Haiguse põdejate kehakasv on väike ja ebaloomulike proportsioonidega, mis tavaliselt väljendub ebaloomulikult suures peas. Sageli esineb kurtust,
nahk on kare ja kuiv, tihti esineb haigetel hõõtsik ehk struuma. Väljakujunenud haigust pole tänapäeva meditsiin võimeline ravima. Mis haigus?

20. KUULAMISKÜSIMUS. Selle 1966.–79. a tegutsenud ansambli asutas Raivo Dikson Tallinna Riikliku Konservatooriumi üliõpilastest, kellele hiljem lisandus lauljaid teistest koolidest. 1967. aastast
juhatas ansamblit Aarne Vahuri. Koosseisust on läbi käinud hulk tuntud inimesi, sh Tauno Vahter,
Lea Gabral, Anne Erm, kes pani ansamblile ka nime, Alo Põldmäe, Uno Loop jt. Esitati Eesti heliloomingut, klassikalise instrumentaalmuusika ja Eesti regilaulu seadeid ning osaleti kolmes muusikafilmis. Mis ansambel?
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21. 1918. a lõpus vaakus noor Eesti Vabariik hinge. Näljaste idametslaste hordid rüüstasid maad,
mobiliseeritud pagesid karjakaupa rindelt, riigikassa oli tühi ja Tallinnas jätkus süüa kolmeks päevaks. Toidupuuduse vastu võitlemiseks oli juba novembris hakatud rakendama drastilisi abinõusid.
Muu hulgas lubas toitlusminister vorsti teha ainult hobuselihast ja keelas ühe kõigi jaoks tavalise toidu tootmise, pidades seda tooraine raiskamiseks. Mille valmistamine keelati?

22. Sellesse seltsi kuulub u 300 liiki, kellest 12 elab Euroopas. Viimaste seas on ka sellised nagu punakõrv-ilu***, Atlandi oliiv***, rohe*** ja bissa ning ühe liigi asuala põhjapiir võib ulatuda ka Lõuna-Eestisse. Sugukondadeks jagamine käib küsitavate loomade puhul kas dominantse kehaosa omaduste või elukeskkonna alusel, mis on liigiti erinev. Iseloomulikuks tunnuseks on kõigil selle seltsi
esindajatel ka asjaolu, et isendi soo määramisel ei etenda tavapäraselt peamist rolli kromosoomid.
Mis selts?

23. Küsitav Vene armee kapten sündis 1982. a Volgogradis. Aastatel 2004 ja 2008 tuli olümpiavõitjaks, 2005 ja 2007 maailmameistriks. Kaasvõistlejad räägivad temast peamiselt halba, peasüüdlaseks
küsitava äge iseloom. 2012. a tegutses ta Venemaa presidendivalimistel kui Putini ametlik usaldusisik. Eelmise aasta lõpus nimetas Putin ta Sotši olümpiaküla linnapeaks. Kes?

24. See ettevõte tegutses aastatel 1990–94 ja selle tegevus võeti eeskujuks ka taasiseseisvunud Eestis. Õnneks saadi Eestis hakkama märksa paremini, sest küsitava tegevus tõi kaasa ühe suurima
pankroti globaalses majandusajaloos – kahjum ületas 200 miljardit Saksa marka! Ettevõtte asutamine oli ilmselt paratamatu, aga sellegipoolest põhjustas kogu protsess kõvasti vastuseisu, kuni selleni
välja, et ettevõtte esimene juht Detlev Karsten Rohwedder tapeti 1991. a. Mis ettevõte?

25. Mees on ainus Soomest võrsunud kinotegelane, kes omab omanimelist tähte Hollywoodi Walk of Fame’il. Neiuga tutvus mees
Stockholmi Kuninglikus Draamateatris ning
peagi astus 18-aastane neiu üles kõrvalrolliga
tema filmis „Gösta Berlings saga“ (1924). Roll
pälvis Louis B. Mayer’i, ühe Metro Goldwyn
Mayer stuudio bossi tähelepanu ning filmi
autor ja tüdruk kutsuti Ameerikasse. See sõit
ongi fotol jäädvustatud (1925). Mees naasis
kaks aastat hiljem Stockholmi, kus ta 1928. a
suri. Neiu jäi Ameerikasse ja sai kuulsaks. Kes
on neiu, kes on härra? 1 õige = 1 p.
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26. Küsitav Itaalia poliitiline jõud tekkis 1991. a, kui Umberto Bossi liitis ühe mütsi alla hulga parempoolseid väikeparteisid. Peamiseks eesmärgiks on iseseisva Padaania Vabariigi loomine. Nad on Euroliidu vastased, sallimatud moslemite suhtes, toetuvad väikeettevõtjatele ja peredele, propageerivad Itaalia föderaliseerumist. Itaalia valitsusse tõusti esmakordselt 1994. a, mil Silvio Berlusconi valitsuses saadi 5 ministrikohta. Hiljem pole ükski Berlusconi valitsus nendeta valitsenud, nii on siinne
meedia nimetanud vahel Berlusconit ekslikult küsitava poliitjõu juhiks. Tegelikult on hetkel partei juhiks Roberto Maroni. Mis poliitjõud?
27. Küsitav järv asub Lääne- ja Ida-Virumaa piiril, Tallinn-Narva maantee lähedal. Järve pindala on
ligi 60 ha, suurim sügavus 5,6 m. Järv on populaarne väljasõidukoht Kiviõli ja Sonda elanikele, selle
kagukaldal on liivarand koos paadisadama ja laululavaga. 1993. a elas järv üle ökokatastroofi, kui
hukkus kogu järve rikkalik kalastik. Selle põhjuseks peetakse soogaaside pääsemist järve pärast kohaliku vennasrahva poolt harrastatud lõhkeainega kalapüüki. Mis järv?

28. Seda ainurakset sinivetikat nimetatakse reklaamides „planeedi kõige toitaineterikkamaks üksiktoiduks“. Tõepoolest on see rikas kõrge toiteväärtusega ainete, eriti valkude (65–72%) ja beetakaroteeni poolest, väga hea vitamiini B12 ja joodi allikas ning rinnapiima järel parim gammalinoleenhappe allikas. Sisaldab ka tähtsaid taimseid pigmente, sh klorofülli ja fükotsüaniini ning rauda, magneesiumi, seleeni, fosforit, mangaani, kroomi, ensüüme, nukleotiide jne. Seda sõid juba muistsed
asteegid, aga tänapäeval on see eliksiiri, tablettide või mingi muu mögina kujul populaarne igasugu
toitumisfriikide seas. Mis taim?

29. Viimase minuti küsimus. Eile jõudis postkasti ajakirja Imeline Teadus uus number, milles sisaldus
muu hulgas maailma kalleimate materjalide Top 10. Esimesel kohal on antiaine hinnaga 47 miljardit
€/g. Meie küsime teise koha omanikku hinnaga 21 miljonit €/g. See on perioodilisuse tabeli 98. element, mida valmistatakse laboratoorselt kuuriumist ja kasutatakse keeruliste tuumafüüsiliste protsesside kaardistamiseks, et uurida keemiliste elementide moodustumist supernoovades. Küsitav on
nime saanud ülikooli järgi, kus see 1950. aastatel sünteesiti, mis omakorda on nimetatud oma asukoha järgi. Mis element?

30. Küsitav Ameerika-Inglise kirjamees (1888–1965) oli üks inglisekeelse luule novaatoreid. Üldise
tuntuse saavutas 1922. a maailmasõja teemalise poeemiga „Ahermaa“. Teine meistriteos „Neli kvartetti“ oli aluseks talle 1948. a Nobeli preemia määramisel. Tema luulekogu „Old Possum's Book of
Practical Cats“ põhjal on kirjutatud muusikal „Cats“. Tema näidenditest on Eestis lavastamist leidnud
„Mõrv katedraalis“ ja „Kokteiliõhtu“. Paljuski tänu temale sai USA ülikoolides alguse inglise kirjanduse õpetamine omaette distsipliinina. Kes?
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31. See ülestõus oli USA ajaloo veriseim orjade ülestõus. Ülestõusule nime andnud mees oli tolle aja neegri kohta haritud ja oskas
isegi lugeda. 1831. a augustis alustas ta kaaslastega Virginia farmerite ja nende pereliikmete tapmist. Kahe päevaga õnnestus neil
tappa u 60 valget, kuni ülestõus maha suruti. Küsitav hukati 11. novembril 1831 ja valged tapsid omakohtu korras kättemaksuks mitusada neegrit. Ülestõus oli heaks ettekäändeks karmistada orjade
kohta käivaid seadusi paljudes osariikides. Küsitav on valitud ajaloo
100 tähtsaima afroameeriklase hulka. Kes?
32. Mõni aeg tagasi esinesid ühes mälumängus pihklased, kellel on küll kolju, kuid pole selgroogu.
Seekord küsime vähemalt sama armsaid loomi, kellel on süda ja vereringe, kuid pole suud, söögitoru
ega pärakut. Elavad merepõhja kinnitunult 100 kuni 10 000 m sügavuses. Mõne cm kuni 1 m pikkune
ja 0,1–2,5 mm läbimõõduga keha paikneb kitiintupes. Nad avastati alles 1900. a ning nende päritolu
ja taksonoomia on põhjustanud vaidlusi kogu 20. sajandi vältel. Algul klassifitseeriti nad rõngusside
hõimkonna klassiks, siis koguni omaette hõimkonnaks (Pogonophora), praegu moodustavad hulkharjasusside klassi kuuluva sugukonna (Siboglinidae). Mis loomad?
33. MK sarja raskeim ja prestiižseim meeste kiirlaskumise osavõistlus on oma nime saanud väikse
Tirooli linnakese järgi. Linnast lõunas asuval Hahnenkammi mäel Streifi nõlval paikneval võistlustrassil on pikkust 3,312 km, trass on püsinud muutumatuna MK kavas aastast 1967. Traditsiooniliselt sõidetakse küsitav kiirlaskumise osavõistlus jaanuari lõpus, selleaastase mõõduvõtu võitis itaallane Dominik Paris. Nimetage see suusakeskus!
34. Nendest nähtustest saadi teadlikuks alles 1969. a. Üllatav, sest tegemist on Suure Paugu järel
kõige võimsamate nähtustega Universumis, aga varem polnud lihtsalt sobivat aparatuuri. Nähtuse
tekkepõhjuseks on tõenäoliselt musta augu teke või ka neutrontähtede kokkupõrge. Kui üks selline
peaks toimuma Maa lähedal, tähendaks see suurema osa elusorganismide väljasuremist. Arvatakse,
et nii juhtus u 450 miljonit aastat tagasi ning väiksema võimsusega ka hiljem korduvalt. Näiteks on
sellega püütud seletada „pimeda keskaja“ algust 8. sajandil. Mis nähtus?

35. Eelmisel aastal võeti Eesti filmi 100. juubeliaasta puhul Raul Vaiksoo ja Artur Talviku juhtimisel
ette suur aktsioon kaardistamaks Eesti mängufilmide võttekohti. „Sajandi sada võttekohta“ nime
kandva mahuka töö lõppedes selgus, et kui suurlinnad välja jätta, on populaarseim mängufilmide
võttekoht ehk „Eesti Hollywood“ üks põhjaranniku mõis, kus on toimunud 8 mängufilmi võtted
(„Ideaalmaastik“, „Baskerville’ide koer“, „Savoy ball“, „Näkimadalad“, „Dr. Stockmann“, „Jüri
Rumm“, „Minu Leninid“ ja „Hella W“). Mis mõis?
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36. Vana Testamendi järgi on see üks inglite liike, Jahve aujärje juures olev kuuetiivaline inimesekujuline olend (all vasakpoolsel pildil Giotto ettekujutuses), kelle nimetus tuleb ilmselt heebrea mütoloogia kõrbemaost. „Matrixi“ triloogia teises ja kolmandas filmis tegutseb samanimeline tüüp, keda
kehastab Collin Chou (teisel pildil). Küsitava järgi on nime saanud ka Rootsi kõrgeim orden
(kolmandal pildil), mille ainsad eestlastest kavalerid on presidendid Meri ja Ilves (välismaalaste puhul antaksegi seda ainult riigipeadele). Nimetage see ingel, orden või tegelaskuju!

37. Pildil kujutatud kalaga lipp kuulub Eesti vallale, mis 1. jaanuari 2012. a seisuga oli oma 294 elanikuga Eesti mandriosa kõige väiksem vald elanike arvult. Tahapoole jäid vaid Vormsi (244 elanikku),
Ruhnu (73) ja Piirissaare (67). Valla keskus paikneb samanimelises külas, mis on nime saanud valda
läbiva jõe järgi. Mis vald?

38. 1781. a ilmus esimene eestikeelne mõisakokkadele
mõeldud kokaraamat „Köki ja Kokka Ramat“. Selles rootsi
keelest tõlgitud enam kui 400-leheküljelises oopuses õpetatakse üht rohkem Türgis ja Balkanil tuntud rooga tegema nii: sega lamba- või vasikahakkliha riisiga, lisa muskaati, soola, sibulat, nelki ja pipart ning aseta mass viinamarjalehtedele. Voldi lehed massi ümber kokku ja aseta potti
puljongisse ja hauta valmis. Välja võttes piserda sidrunimahlaga. Mis valmib?

39. Juttu tuleb kahest mehest, aga kuna nende ees- ja perekonnanimi langevad kokku, piisab vastuseks ühest nimest. Esimene (1874–1959), keskmise nimega William, oli poeet ja kirjanik, tuntud kui
„Yukoni bard“, sest Inglismaal sündinuna ja Prantsusmaal surnuna veetis ta suure osa elust Kanadas.
Teine mees on vist kuulsam – ta on Oxfordi professor ja mitme ilmakuulsa Venemaa ja NSV Liidu ajaloo teemalise raamatu autor. Ühte neist, mis käsitleb maailma kommunismi ajalugu, käis ta 2011. a
muuseas esitlemas ka Eestis, olles samas ka kirjandusfestivali „HeadRead“ peaesineja. Kes?

40. KUULAMISKÜSIMUS. Kuulete meie hõimlast, Ust-Ussa külas põdrakasvataja peres sündinud artisti, Komi Vabariigi teenelist rahvakunstnikku aastast 2009. Tema juhendatavat taustatantsijate
gruppi „Ohtlikud suhted“ peetakse Venemaa üheks parimaks. Kes laulab?
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41. Vadim Tomilov, kes eestistas oma nime Valdek Lansiks, on Narvas tuntud tegelane. Küsime teda
sellepärast, et pärast 1999. a kohalikke valimisi, olles valitud Narva linnavolikokku, jäi ta vahele ning
visati välja nii volikogust kui keskerakonnast (hiljem võeti tagasi ja kandideeris uuesti ka valimistel).
Ta on ainuke inimene, keda küsitava seaduse rikkumise eest on karistatud. Mida aeg edasi, seda
väiksem on ka tõenäosus, et veel kedagi karistatakse. Seadus, mida Tomilov rikkus ja mis tõi kaasa
tema saadikumandaadi äravõtmise, võeti vastu 1992. a (RT 1992, 31, 408). Mis seadust TomilovLans rikkus või mis oli tema eksimuse sisuks?

42. Küsime USA suuruselt teist saart, mille pindala on 8975 km². Esimeste eurooplastena jõudsid
saarele venelased Grigori Šelihhovi juhtimisel, hiljem asus saarel venelaste suurim koloonia Alaskal.
Hetkel elab saarel ligi 15 000 elanikku, peamiselt eskimod. Saar on metsane ja mägine (kõrgeim tipp
1353 m). Saarel asub ka väike USA kosmodroom. Mis saar?

43. Ühe Shakespeare´i näidendi nimitegelane oli sunnitud pealt vaatama oma armsama vahekorda
teise mehega. Sellepärast ongi tema järgi nimetatud seksuaalkäitumise eripära, vuajerismi alaliik,
kus isik saab rahulduse kas siis kahe võhivõõra või veel kitsama definitsiooni järgi oma partneri ja
võõra suguakti pealtvaatamisest. Ta oli Trooja prints, Priamose ja Hekabe poeg, kelle Achilleus selja
tagant maha lõi, kui noormees oli vett toomas. Nimetage see tegelane või perverssus!

44. Kuidas nimetatakse Austraalia firmat, mis on välja töötanud maailma kõige kiiremini tulistavad
relvad? See on ka seda tüüpi relvade üldnimetus. Firma asutaja J. Mike O´Dwyer leiutas kuulide
elektrooniliselt kontrollitava süüte- ja jaotussüsteemi, mis võimaldab tulistada 36-raudsest relvast
kuni miljon kuuli minutis, mis on Guinnessi rekord. Võimalik on laadida raudu erinevate kuulidega ja
tulistada erinevates suundades üheaegselt.

45. Kes on pildil? Vaatamata oma perekonnanimele on ta briti komöödianäitleja. Ta ei häbene oma kehakaalu, tal on koguni oma
rõivabränd Sixteen47, mis on nimetatud fakti järgi, et 47% briti naistest kannab vähemalt nr 16 (s. o meil nr 44) rõivaid. Professionaalne
koostöö on tal hästi sobinud Jennifer Saundersiga (sari „Absolutely
Fabulous“ ja kahe-naise-show „... and Saunders“). Näitlejana on ta
osalenud sarjades „The Vicar of Dibley“ ja „Murder Most Horrid“.
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46. Suurte tööstusriikide rahandusministrite gruppi tuntakse lühendi G7 all. Keda või mida ühendab
aga B7? See rahvusvaheline organisatsioon, mille liikmeid võib ühest riigist olla mitu, asutati 1989. a,
koostööd tehakse peamiselt kultuuri alal. Üle aasta korraldatakse noorte spordimänge. Organisatsiooni kaudu oli Eestil esindatus Brüsselis ammu enne Euroopa Liiduga liitumist ja juba enne taasiseseisvumist.
47. Kuidas on Mississippi osariigis asuva linna nimi, mis sai kõige rohkem kannatada orkaan Katrina
tagajärjel? Hävis ligi 90% hoonetest, hukkunuid oli kõige selle peale üllatavalt vähe – 53. Linn on nime saanud indiaani hõimu järgi, kes elas piirkonnas 18. sajandi alguseni. 1720.–23. a oli Prantsuse
Louisiana pealinn, siis viidi pealinn orkaanide ja üleujutuste kartuses üle Nouvelle Orleans´i. Teatrihuvilisi aitab kindlasti Neil Simoni näidend „... Blues“.

48. Tänapäeval on tavaline, et koos filmi esilinastusega ilmub müügile ka hulk reklaamkaupa. NSV
Liidus oli sel alal teerajajaks Eesti, kus ühe mängufilmi tuules ilmus müügile kaks toodet, millest mõlemad olid omakorda oma kategoorias esimesed kogu riigis. Üks neist etiketivärvilt punane, teine
sinine, hinnad vastavalt 2.50 ja 4.50. Üllatuseks püsisid tooted müügil kuni iseseisvusaja tulekuni.
Pärast lühikest pausi tulid tooted lettidele tagasi, tänaseks on neist alles jäänud üks, kuid algne sisu
ja välimus on täielikult muutunud. Mis tooted? 1 õige = 1 p.

49. See 1906. a valminud sõjalaev oli juba kuues
sellenimeline, kuid tema tehnilised uuendused
olid sellised, et tema järgi hakati nimetama tervet
lahingulaevade klassi. I maailmasõjas osales see
laev minimaalselt – vaid korra õnnestus tal uputada vaenlase allveelaev, mis vales kohas pinnale
tõusis ja laevaga kokku põrkas. Lammutati 1921. a
vanarauaks, olles selleks ajaks juba moraalselt ja
tehniliselt vananenud. Mis oli selle laeva (või tema
järgi nimetatud lahingulaevade klassi) nimi?

50. Küsitavad vennad debüteerisid kirjanduses 1969. a. Nende teostest on tehtud hulk filme, muuhulgas „Mina, uurija“ (1971) Jaak Lipsoga peaosas, „Öine visiit“ (1974, „Visiit Minotaurusele“ põhjal),
„Kohtumispaika ei tohi muuta“ (1979, „Armuline aeg“ motiividel), „Tünnissõit“ (1983, samanimelise
teose ainetel) jt. Mis on vendade ühine perekonnanimi?
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51. Küsitav sündis 1902. a Tapal ja lõpetas samas ka gümnaasiumi.
Töötas mitmes riigiametis, pikemalt 1936–40 majandusministeeriumi kaubandusosakonna vanem-kaubandusinspektorina. 1941. a
asus järelümberasujana Saksamaale, kust naasis juba samal aastal
okupatsioonivõimude teenistusse. 1941–44 tegutses Eesti Omavalitsuse majandusdirektorina, olles direktoritest rahvale kõige vähem vastukarva, ainuke, kelle kohta arvati, et ta on Eesti ühiskonna heaks midagi ära teinud. 1944. a põgenes Rootsi, hiljem
elas Saksamaal. Sovetivõim üritas teda näidata kui üht peategelast
Eesti paljaksriisumisel fašistlike röövvallutajate poolt. Kes?
52. See seen (Hericium coralloides) on meie metsades üsna haruldane, teada on paarkümmend leiukohta. Tema
valge kuni 25-cm suurune pehmete rippuvate narmastega
viljakeha on omapärane ja ilus. Ta on indikaatorseen, näidates kasvukohas vähest inimtegevust. Kasvab peamiselt
haava, kase ja sanglepa langenud tüvedel. Teda võib leida
juulist oktoobrini. Süüa ta ei sünni, ka mitte ilu pärast tuppa tuua, sest närtsib kiirelt. Mis seen?
53. Küsitav kaardimäng sündis Saksamaal 19. sajandi algul. Mängitakse kolmekesi 32 kaardiga. Igale
mängijale jagatakse 10 kaarti, kaks jäävad reservi. Järgneb pakkumine, mille võitja mängib kahe ülejäänud mängija vastu. Eesmärk on koguda võimalikult palju punkte. Mängul on palju punktiarvestuse variante, Baltisaksa parunid kasutasid reegleid, kus tugevaim kaart on 11 punktiga äss, numbrid
vastavad oma suurusele, piltkaartide punktiväärtus on 4–2. Tänapäeval on mäng populaarne eeskätt
Saksamaal ja Austrias. Mis mäng?

54. Seda hakkasid 18. sajandi lõpul kandma noored prantsuse mehed. Ülemklass vaatas omaaegsetele n-ö pungimeestele viltu, sest kantavat peeti rumaluseks ja isegi solvavaks. Aja jooksul hakati seda aga aktsepteerima ja populaarseks muutus see pärast seda, kui inglise prints Albert 1850. aastatel selle kasutusele võttis. Tänavapildist kadus küsitav 1920. aastate lõpuks, säilitades veel mõneks
ajaks oma koha seltskondlikel üritustel. Mille kandmisest on jutt?

55. Seda 1983. a sündinud näitlejannat, täieliku
eesnimega Liliane Rudabet Gloria Elsveta, aetakse sageli segi Helen Huntiga või peetakse tema
nooremaks õeks. Tema kuulsaim filmiroll on küllap Jeanne d’Arc, mille eest ta oli nomineeritud
nii Emmy kui Kuldgloobuse auhindadele. Kes?
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56. Seda on Lääne-Euroopas õnnetoova amuletina kasutatud juba aastal 600 eKr. Keltide arvates oli
see oma päritolu tõttu otsekontaktis loodusjõududega ja soovides allmaailmaga suhelda, maeti küsitav ese maha. Lastetud naised kandsid seda amuletti, kuna seda peeti väga viljakaks asjaks
(seetõttu, et oli enne amuletiks saamist otseses kontaktis maapinnaga – elu allikaga). Mis amulett?
Muide, kui küsitav sõna Google'isse panna, pakutakse vasteid hoopis kümnetelt aiandusalastelt saitidelt ja foorumitest. Täna läheks sellise amuleti hankija tõenäoliselt pahuksisse ka seadusega, rääkimata sellest, et ta satub loomakaitsjate viha alla.
57. See u 840 000 elanikuga (2010) linn, mille nimi turgi keeles on „Valge mägi“, asutati 1590. a, oli
hiljem volgasakslaste ANSV pealinn ja on praegu oblastikeskus. See on oluline transpordisõlm ja Venemaa suuremaid masinaehituse keskusi, kus valmivad näiteks Jak-lennukid. Mõni aasta tagasi algatasid „patriootlikud“ aktivistid kampaania küsitava linna ühendamiseks naaberlinn Engelsiga, kusjuures uue ühendlinna nimena oli kõne all Putingrad. Nimetage see Roman Abramovitši sünnilinn!

58. Pildil olev vanem naisterahvas (s 1964) alustas korvpalliga
1978. a ning mängis aastaid TPedI naiskonnas ja Eesti koondnaiskonnas. Tulnud Eesti meistriks nii mängija kui treenerina.
Hetkel Eclexi naiskonna abitreener ja Audentese lastetreener.
Noorem on eelmise tütar (s 1989), kes mängis ülikooli ajal
korvpalli USA Eckerdi Kolledži rivistuses. Hetkel teenib see Eesti
koondislane profileiba Valgevene klubis Tsmoki-Minsk. Mis on
naiste ühine perekonnanimi?

59. NASA kosmosesüstikute programmis osales teatavasti 5 süstikut: Columbia (esmalend
1981), Challenger (1983), Discovery (1984),
Atlantis (1985) ja Endeavour (1992). Lisaks
nendele aga ehitati ka prototüüp (1976), mis
küll kunagi kosmosesse ei lennanud. Selle nimi
tundub asjaolusid arvestades igati sobilik. Mis
oli selle nimi? Sama nime kannab ka Richard
Bransoni Virgin Galacticu turiste kosmosesse
viima hakkav testimisjärgus kosmoselennuk
(pildil).

60. KUULAMISKÜSIMUS. Nimetage kuuldava heliteose helilooja (eluaastad 1653–1706)!

EESTI KARIKAVÕISTLUSED ÜKSIKMÄLUMÄNGUS - VILJANDI - 2. II 2013 -

13

61. William Christian Bullitt juunior (1891–1967) oli muu hulgas tuntud antikommunist ja kirjanik.
1940. a juunis määras Pariisist põgenenud paanikas Prantsusmaa valitsus ta ajutiselt Pariisi linnapeaks ja palus pidada sakslastega läbirääkimisi linna alistumise üle. Üsna kurioosne lugu, kuivõrd
Bullitt polnud ju ülepea Prantsuse kodakondne. Mis ametit Bullitt 1940. a juunis pidas, olles seda
pidanud 1936. aastast?

62. Viimase Bondi filmi „Skyfall“ alguses raudteel toimuv märul plaaniti esmalt üles võtta Indias,
kuid kohalikud võimud keelasid selle, kuna neil olla niigi katusel sõitjatega probleeme. Nii kolitigi
võtted küsitavasse riiki, kus on kokku 11 052 km raudteid (vähem kui 20 km 1000 km² kohta). Esimene raudtee rajati riiki 1856. a. Raudteemadina võtmestseenid filmiti 1916. a rajatud Varda viaduktil
(pildil), mis on küsitava riigi raudtee üks suuremaid vaatamisväärsusi. Riigi tähtsaimat raudteeliini
kutsutakse ka „uueks siiditeeks“. Mis riik?

63. See Sakala päismik (↑) pälvis auhinna parima esikülje eest 2001. a Euroopa ajalehtede kujundusvõistlusel. Aasta varem leidis Sakala esikülg äramärkimist ajalehekujundajate organisatsiooni ajakirja Design korraldatud ülemaailmselt võistlusel kuni 15 000 tiraažiga ajalehtede seas. Päismik pärineb ajalehe asutamisaastatest. Selle autoriks on 1847. a Tormas sündinud Eesti graafik, kes illustreeris oma venna poolt välja antud raamatuid: „Kooli Lugemise Raamatu“ (1867), Weikene Geograafia“ (1868), laulik „Wanemuise Kandle Healed“ (1869) ning esimene eestikeelne agrotehniline käsiraamat „Teadus ja Seadus Põllul“. Kes on Sakala“ päismiku autor?

64. Küsitav on Apple iOS platvormil töötav iseõppiv hääljuhtimise programm, mis suudab küsimustest aru saada, neile vastata ja soovitusi jagada. Tarkvara nimi on tuletatud firma nimest, mis asutati
2007. a Stanfordi uurimisinstituudi spin-off firmana (***, Inc.) ja mille Apple 2010. a ära ostis. Mudeliga iPhone4S ühilduvat tarkvararakendust tutvustati 2011. a. Kuidas seda kasutajate seas viimasel
ajal kõvasti elevust tekitavat kõnetuvastustarkvara nimetatakse?

65. Küsitava hoone arhitektuurikonkurss oli 20. sajandi alguse Eestis toimunutest suurim – kokku
laekus koguni 61 projekti. Kui žürii Riia arhitekti Johannes Kochi juhtimisel 1906. a tulemused teatavaks tegi, ei istunud need tellijatele ja välja kuulutati teine voor. Uus ekspertgrupp tunnustas siiski
Kochi valikut ja esialgne võidutöö läks 1909. a mõningate muudatustega töösse. 1939. a plaanis riik
hoone kui stiililiselt vananenu täielikult ümber ehitada, kuid seda ei jõutud. Hiljem on suuremaid
täiendusi ja lisandusi hoonele tehtud 1955, 1968 ja 1983. Mis hoone?
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66. Antiikse Sparta elanikkond jagunes kolmeks klassiks. Valitseva klassi moodustasid spartiaadid –
sõdalased, kes tootvat tööd ei teinud. Perioikid oli isiklikult vabad, aga maksid maksu ning tegelesid
käsitöö, kaubanduse ja põllutööga. Kolmandad pidasid oma tööga ülal spartiaade, aga polnud eraomanduses, vaid kuulusid riigile. Kuidas neid riigiorje nimetati? Algselt olid nad Lakoonika
ahhailastest (põlis)asukad, kes alistati sissetunginud doorlaste poolt.
67. See Vahemeremaade puu on korrapärase vihmavarjukujulise võraga, keskmiselt 20 m kõrgune.
Tüve diameeter kõigub meetri kandis, koor on oranžikas ja sügavate lõhedega. Tal on pikad paarikaupa asetsevad rohelised okkad. Käbid valmivad kolme aastaga ja on suure muna kujulised. Seemneid on ühes käbis ligi 100 ja nad kõlbavad hästi nii söögiks kui õli valmistamiseks. Puit on küll suure
tihedusega, kuid erilise väärtuseta, leides vähest kasutust vaid kohalikuks tarbeks. Just sellest puust
olevat Papa Carlo meisterdanud Pinocchio. Mis puu?

68. Piltidel nähtavatel meestel on mõndagi ühist. Nad on sama riigi kodakondsed, nad said tippsordis kõige kõrgemaid autasusid veel siis kui vanusenumber algas neljaga ja nende perekonnanimed
langevad 50% ulatuses kokku. Kes need mehed on? 1 õige = 1 p.

69. Selle autobrändi tootmist alustati 1947. a. Autosid eksporditi 1960.–70. aastatel kaubamärgi
Elite all. 1986. a üritati tootmisse saada tõsise tootearenduse läbi teinud mudelit Aleko. 1990. aastate algusest saadik raskustes vaevelnud firma lõpetas tootmise 2002. a ja tegevuse 2010. a. Autosid
on siiski veel palju liikvel ja mitmetes riikides on neil lausa fännklubid. Brändi nimi tuleb ühe linna
nimest. Mis autobränd?

70. See kunstnik (1892–1918)
sündis Tallinnas ja suri Jaltas, kuhu oli siirdunud tuberkuloosi ravima. Ta oli üks esimesi ainult
Eestis kunstihariduse omandanud
kunstnikke, kes on eriti tuntud
Kalevipoja-aineliste pastellmaalide poolest (pildil). Kes?
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71. Eestis on küsitavaid ametimehi olnud alates 15. sajandi lõpust. Riiklikult hakati neid aga harima
alles 1933. a, kui Jäneda Põllutöökooli juurde loodi vastav õppesuund. Muuhulgas õpetati seal ametiks vajalike oskustena karjakasvatust, kalakasvatust, aga ka bioloogiat ja keemiat. Usinamatel oli
võimalik edasi õppida Berliini Tehnoloogiainstituudis. Üheks küsitavaid ametimehi koondavaks katusorganisatsiooniks oli Eesti Kartulitarvitajate Ühistu. Jänedal lõppes ametimeeste koolitamine
1943. a, kuid jätkus sovetiajal teistes koolides. Hetkel ametit Eestis õppida võimalik pole. Mis ametimees ehk millega see ametimees tegeles?

72. Maailma kõige kiiremini kasvav taim võib päeva jooksul kasvada terve meetri (registreeritud rekord on 121 cm) ja tunnis kuni 5 cm. Seda omadust olevat kasutatud inimeste piinamiseks – näiteks
Vanas-Hiinas ja Jaapanis seoti inimene maa külge ning kasvav taim läbistas inimese ööpäeva jooksul
– surm olnud väga piinarikas! Taim õitseb aga väga harva – mõni liik ainult kord sajandis. Näiteks
Jaapanis on musta *** õitsemist jälgitud tuhande aasta jooksul ja täheldatud, et see kordub iga 120
aasta järel. Mis taim?

73. Juveliir Louis-François *** avas 1847. a Pariisis juveeliäri ja hakkas peagi väärisehetega varustama kõiki Euroopa kuningakodasid. 1867. a sai temast Prantsuse keisri õukonnajuveliir. Ta oli esimene, kes kasutas ehete valmistamiseks plaatinat. 1901. a avas firma filiaali Londonis ja 1903. a New
Yorgis. 1970. aastatel hakati tootma ka muid luksuskaupu (parfüüme, kelli, kirjutustarbeid jm). 1970.
aastate lõpul müüsid asutaja pärijad firma maha ja praegu kuulub see üks maailma suurimaid juveelifirmasid Šveitsi haldusfirmasse Richemont. Firmal on üle maailma 200 kauplust 125 riigis. Mis juveelifirma?

74. Pildil olev tütarlaps õppis ajakirjanikuks, töötas Q-Raadios
ja Raadio Tartus, aastast 1996 aga ETVs majandussaate
„Kapital“ toimetajana. Peagi kujunesid sõna TALSE ja küsitav
lahutamatuks ning kui küsitav ekraanilt kadus, olevat paljud
ka oma aktsiad maha müünud. 2002. a abiellus ta arst Toomas Paluga ning elab juba aastaid Kambodžas. Kes?

75. Selle lõbusa tantsu sünnimaaks peavad end nii Venemaa
kui Ukraina. Tavaliseks taktimõõduks on 2/4, üldjuhul on see
paaristants, kus on palju liikumist, pöördeid ja keerutusi, lahkutantsimist ja ka hüppeid, eriti meespartneri poolt. Tantsule
iseloomulikke liikumisi ja pöördeid tavatsevad vene iluuisutajad palju oma jäätantsu kavades kasutada. Euroopa tutvus
tantsuga Napoleoni sõdade ajal võidukate vene vägede vahendusel. Venemaal kuulus see ka ballitantsude hulka, viimane erines küll tunduvalt rahvalikust variandist. Mis tants?
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76. „ENSV kultuuriministri esimene asetäitja, kunagine Keila kultuurimaja bussijuht. Ja täielik siga. Inimene, kellel on südame asemel m**n!“ – nii iseloomustab Peeter Volkonski küsitavat, kes
terroriseeris järjekindlalt siinseid muusikuid, määras esinemiskeelde (näiteks Volkonskile laval peeretamise eest), jättis kinnitamata repertuaari ja nöökis tarifitseerimisega, teenides välja hüüdnime „Beria“. Ta tegutses aastakümneid laulupidude korralduskomisjoni ülemana ja sai 2005. a Kultuurkapitali elutööpreemia, millele reageerisid ajakirjanduses raevukalt Rein Rannap, Mihkel
Raud jt. Kes?
77. Need kaks loomaliiki võivad Eestis mingi ja Euroopa naaritsa kõrval kõige lihtsamini anda hübriidjärglasi. Küsitavate loomade ristandid võivad paarituda nii omavahel kui ka ükskõik kumma vanemliigiga. Teadlikult aretatud hübriidideks on näiteks Saarloosi .... (1920. aastatel), Tšehhoslovakkia ... (1950. aastatel), Kunmingi ... jt. Hübriidjärglased on vanemliikide loomadest kavalamad, julgemad, erineva värviga ning märgatavalt väiksemate mõõtudega. 2008.–2009. a talvel Taeblast tabatud loomad osutusid geneetilise analüüsi tulemusena esimesteks tõestatud antud loomade hübriidideks Eestis. Millised kaks looma? 1 õige = 1 punkt.

78. Pildil olev rattamees on ennast ise nimetanud maailma
parimaks munakivisõitjaks. Küllap õigusega, sest ta on ainsana
võitnud Pariis-Roubaix velotuuri 4 korda. Muudest saavutustest nimetagem Tour de France’i kuut ja Vuelta kahte etapivõitu ning 2005. a individuaalset ja 2012. a meeskondlikku MMtiitlit. Eelmisel aastal valiti ta kolmandat korda oma riigi parimaks sportlaseks. Kes?

79. Möödunud suvel õnnestus petistel tuhandetelt rootslastelt libatrahvidega välja petta suuri rahasummasid. Nimelt saadeti inimestele mõnesaja kuni tuhande kroonine arve nende poolt väidetavalt internetis tehtud teatud toimingute eest, kinnitades, et vastav maks on maksmata. Sellist maksu
pole tegelikult muidugi olemas ei Rootsis ega kuskil mujal, aga enamik arve saanutest maksis selle
siiski vastuvaidlemata ja kiiresti ära. Mis maksu kelmid korjasid?

80. KUULAMISKÜSIMUS. Lõpetuseks kuulame bändi, mis moodustati Christofer Johnssoni poolt
1987. a ja kandis nime Blitzkrieg. 1988. a võeti uus nimi, mis koosnes eesliitest ja nimisõnast (mõlemad kreeka keeles). 1996. a tehti nimi lühemaks, jättes vanast alles nimisõna. Samal aastal ilmunud
LP „Theli“ tähistas uue stiili algust, mille pioneeriks peetakse küsitavat bändi ja mida on nimetatud
opera-metaliks. Bändi koosseisust on läbi käinud mitu meie põhjanaabrit ja rida sopraneid mitmest
riigist (praegu näiteks ameeriklanna Lori Lewis). Küsitav bänd oli esimesi, kes hakkas kasutama ooperikoori ja sümfooniaorkestrit. Mis bänd?
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VASTUSED

IP

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

süümevanne
Kodiaki saar
Troilos või Troilus (troilism)
Metal Storm
Dawn French
Balti mere suuremad saared
Biloxi linn
Agnes ja Gabriel (aperitiivid)
Drednaught (drednoot)
Vainer, Arkadi ja Georgi
Alfred Wendt
korallnarmik
skatt
torukübar ehk silinder
Leelee Sobieski
jänesekäpp
Saraatovi linn
Rausberg, Reet ja Kati
Enterprise
Johann Pachelbel (Kaanon D-duuris)
USA suursaadik
Türgi
Eduard Magnus Jakobson
Siri
Eesti Draamateatri maja
heloodid
piinia ehk itaalia mänd
Maurilio de Zolt ja Dino Zoff
Moskvitš
Oskar Kallis
piiritusemeister
bambus
Cartier
Tiina Joosu
kasatšokk
Ilmar Moss

IP
AK
SO
SO
SO
SO
SO
AK
SO
AK
AK
AK
AK
IP
IP
IP
IP
AK
IP
IP
IP
AK
HL
IP
AK
IP
AK
IP
SO
IP
AK
IP
IP
AK
AK
AK

IP

77

hunt ja koer (huntkoer)

SO

dolma

AK

78

Tom Boonen

IP

39

Robert Service

IP

79

pornomaks

IP

40

Valeri Leontjev

AK

80

Therion (endine Megatherion)

IP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Portugal
pütt
Kongo DV
hüperboolne paraboloid
Hele-Riin Uib
Leonid Apananski
Connaught (iiripäraselt Connacht)
Ullo Paerand (J. Krossi romaani nimitegelane)
saraban (char a banc, charabanc)
valge
Anno Mundi
lavendel
Attitude
mehhatroonika
Jussikese seitse sõpra
alaviidid
Nelja Kuninga tee
Airsoft
kretinism
Collage
juust
kilpkonnalised
Jelena Issinbajeva
Treuhand (Treuhandanstalt)
Greta Garbo ja Mauritz Stiller
Põhja Liiga (Lega Nord)
Uljaste järv
Spirulina vetikas
kalifornium (Cf)
Thomas Stearns Eliot
Nat Turner
habeloomad
Kitzbühel
gammasähvatus, gammakiirguspurse (GRB)

IP
SO
SO
SO
SO
AK
SO
IP
AK
SO
SO
AK
AK
IP
AK
AK
SO
IP
AK
IP
IP
IP
AK
IP
HL
AK
AK
IP
IP
AK
SO
SO
AK
SO

35

Sagadi mõis

AK

36

Seerav (Seraph)

37

Alajõe vald

38

Küsimuste autorid: Ain Kütt (AK), Huko Laanoja (HL), Indrek Paavle (IP), Sven Oidjärv (SO)
Koostanud ja toimetanud Indrek Paavle

TÄNAME OSALEMAST!

