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I TEEMA  - HÄÄLEHARJUTUSI ÜHE KINO  NIMEGA  

1. Äsjakuuldud laulus kirjeldas The Dubliners m ehe elukäiku, kes viiakse Krim m i sõtta ning seal ühes 
tuntud lahingus om a jala kaotab. Nim etage see 25. oktoobril 1854.a. toim unud lahing, m ida britid ise 
„kitsa punase joone” lahinguks nim etavad, kuna punakuuelised britid 93. m ägilasrügem endist 
(põhiliselt Šoti m ägilased) vaid kahes reas seistes ja külm avereliselt tulistades hävitasid suure osa 
vene ratsaväest. Milline lahing? 

 
 
2. Sam as lähedal, eelm ise lahingupaigaga sam anim elises lahes olevat viis aastat hiljem , so. 
1859.a. juhtunud järgm ine lugu. Talvitum a m innes liigub see kalaliik tohutute parvedena, m ida 
saadavad kajakad, torm ilinnud, sam uti delfiinid. 1859.a. nim etatud lahte sissetunginud 
kalaparv osutus üldrahvalikuks õnnetuseks. Verstapikkune laht täitus kalaga nii, et vett polnud 
enam  näha. Taganttulevate kalade surve oli nii tugev, et kogu elusolendite m ass – vähid, 
m uud kalad jm s. trügiti kaldale. Levis tohutu lehk ja rahvas pandi kala kottidega m inem a 
tassim a ja m atm a. Hais püsis aasta. Veel järgm istel aastatel nähti vees surnud kalade virnu. 
Milline kalaliik sellise õnnetuse põhjustas? 

 
 
3. USA presidendi lese poolt asutatud raviasutuse nim i on Ühendriikides um bes sam a tähendusega, 
m is m eil W ism ari haigla. Nim elt asutas om al ajal alkoholism iga kim pus olnud proua kliiniku, m illest on 
läbi käinud suur hulk napsile või narkootikum idele sõrm e andnud USA kuulsusi. Ühe valim iskam paania 
ajal olevat küsitav öelnud: “Ma annaks om a elu, kui m u abikaasa saaks m u toetusnäitajad.” Kes? 



 
4.  M. Bulgakovi rom aanis  „Meister ja Margarita” võis m ässaja Ha-Notsri  kõnetada 
Juudam aa prokuraatorit Pontius Pilatust ainult selle sõnaga. Kreeka keeles tähendab see 
sõna juhti. Vahel kuritarvitavad ka spordireporterid seda sõna, eriti kui m õne sportlase edu 
väga pikaajaliseks kipub kujunem a. Milline sõna? 
 
5. Need 2 eri rassidest m eest kannavad tinglikke nim esid Toom as ja Taavi. Üks neist on seotud 
Eestiga, teine USA-ga. Üks on kunstnik, kelle m aali näete, ja teine kultuurile kuulsust toonud m ees. 
Nim etage nende ühine perekonnanim i.  

 
 
6. Küsim e kunstnikku (1916-1991), ERKI professorit, suurt m onotüüpiate ja akvarellide, aga ka 
õlim aali m eistrit, kes alati allkirjastas kõik om a teosed piinliku hoolega: koht, nim i, kuupäev ja 
signatuur. Loonud ajaloolisi ja etnograafilisi teoseid. Nägi välja pisut m itte-eestlaslik, ükskord, kui ta 
Viru hotelli juures sai om a üliõpilaselt kursusetöö m aterjale, peeti viim ane kinni süüdistusega Jaapani 
turistile m aterjalide üleandm ises. Aga uut Eesti Vabariiki ei õnnestunud vanahärral näha. Kes? 

 
 



7. Järgm isena esineb om a plaadil B-Day üks m itm ekordne Gram m y võitja ja film inäitleja. Tem a 
perekonnanim i langeb kokku Baham a populaarse tennistähe om aga, sam a nim ega on Baham alt 
sirgunud ka m itm eid purjetajaid. Piisab ka artisti eesnim est. 
 
8.  Kui tulevane kunstnik kohtus lapsepõlves kuulsa poeedi Rainer Maria Rilkega, soovitas 
viim ane poisikesel hakata kunstnikuks. Kuigi küsitav oli päritolult aadlik, õige nim ega krahv 
Klossow ski de Rola (1908-2001), kasutas ta om a kunstnikunim ena m ugandust om a 
eesnim est, m is eestlase silm is on üsna sam a ühe kala hiidvorm i paralleelnim ega? Nim etada 
see Poola päritolu prantsuse kunstnik! 
  

 
 
9.  Sellel kirjandustegelasel on otsene seos Bondiga. O m a nim e sai ta selle koha järgi, kus ta leiti, 
sest Peruu nim esid on raske hääldada. Esm akohtum ise kohas paikneb ka tem a tagasihoidlik 
ausam m as. Ilm us siia ilm a esm akordselt 1958.a. Tal on kõik inim likud om adused – ta räägib inglise 
keelt, ta ei ole nõus kunagi om a päevinäinud kaabut peast võtm a, sam uti kannab ta kaasas sam a 
päevinäinud kohvrit (seal olevat tal pass ja m uud isiklikud asjad). Tem a lem m iksöök on 
m arm elaadivõileivad ja kakao. Tal on ka lõputu võim e sattuda kõikvõim alikesse äpardustesse. Tal on 
tädi Lucy, kes on vanadekodus Peruus, Lim as ja üks nim etu onu, kes küsitavale kaabu kinkis. Kes? 
 
10. Kui ettevõttel on eriti hästi läinud, võidakse aktsionäridele m aksta lisaks dividendidele ka lisatasu 
või kui ostate kliendina palju, siis võidakse teile anda lisahinnaalandust. Seda nim etatakse 
ladinakeelsest sõnast „hea” tuletatud väljendiga. Kui aga näiteks tööline on teinud halba (näiteks 
m adalakvaliteedilist) tööd, siis võidakse tem a palgast teha m ahaarvam isi või arvestada palka 
m adalam a hinde järgi. Selliste m ahaarvam iste jaoks on ka om a sõna, m is tuleneb ladinakeelsest 
sõnast halb. Millised sõnad? 
 
II TEEMA – PAARIKAUPA LAIAS MAAILMAS 
11. ”Õed Tõnisted” sihivad kulda” - sellise nim e all ilm us 15. septem bri 2006.a. Linnalehes artikkel, 
m is räägib (eelm ise aasta) juunioride m aailm am eistritest purjetam ise klassis 470. Meie küsim e 
nim ega Reede ja num brit 13 kandvas paadis seilava paatkonna liikm ete nim esid? 
 



12. Isa Arthur ja poeg Roger naeravad. O n ka põhjust. Mõlem ad on teinud m idagi, m ida suudavad 
vähesed – võitnud Nobeli preem ia, enne isa ja nüüd 47 aastat hiljem  ka poeg. Nim etage nende ühine 
perekonnanim i!  

 
 
13. Mees on saanud kaks korda sam a auhinna, m ida Eestis on vaid vähestel. ”Need auhinnad käivad 
m inuga kaasas”, kinnitab m ees naerulsui. Mis on m ehe nim i ja m is auhindadest on juttu? 
 

 
 
14. Askem bla on suur Rootsi investeerim isfirm a, kes on viim aste aastate jooksul om andanud osaluse 
terves reas Eesti ettevõtetes – Viim si Spa, Coral C lub, Tallegg, Microlink, K-Arvutisalong, Tech-Data 
jm s. Kes või m is on aga m eie tänapäevases m õistes Ask ja Em bla? 
 
15. Hiljuti olevat ühe Eesti spordiliidu president ja asepresident käsipidi kokku läinud. O li see päris nii 
või m itte, m ine võta kinni. Kes on need kanged m ehed? 
 
16. 20. jaanuaril 1945 esilinastus USA-s režissöör How ard Haw ksi film , m is on ainulaadne selle 
poolest, et tiitrites figureerib koguni kaks Nobeli kirjanduspreem ia laureaati, m õlem ad legendaarsed 
kärakasõbrad. Üks oli sam anim elise 1937. aastal ilm unud rom aani (m ida ta ise pidas om a halvim aks) 
autor, teine peam iselt USA lõunaosariikide elu kirjeldavate teoste looja, kirjutas koos Jules 
Furthm aniga algtekstiga üpris vabalt üm ber käiva stsenaarium i. Esim ene kirjanikest on tuntud om a 
m inim alistliku stiili, teine aga pikkade ja ülikeerukate lausete poolest. Film i süžee m eenutab veidi 
Casablancat, seda m uljet süvendab m eespeaosa täitev Hum phrey Bogart. Naispeaosas tegi om a 
debüütrolli tollal 19-aastane Lauren Bacall, kelle arm ulugu Bogartiga sam as võtteplatsil puhkes. 
Nim etage kirjanikud. 
 



17. Kui juudiriik pärast Saalom oni surm a kaheks lagunes, siis Juuda pealinnaks jäi Jeruusalem m . Mis 
oli aga Iisraeli pealinn? 
 
18. Praegu seisab sadam asuus kaks hirve kahe sam ba otsas kaheksa jalaga postam endi otsas. 
Kunagi seisis siin aga tem a, kahe jalaga m aa peal. Kes? 
 

 
 
 
19. Milline heliteos ja kes on autor? Tuletam e m eelde, et keelpillid esitavad peategelast, flööt, oboe ja 
klarnet tem a sõpru ja kolm  prantsuse sarve peategelase põhilist oponenti. 1975. a. valm is teosest ka 
rockversioon, kus osalisteks olid m uuseas ka sellised tähed, kui Gary Moore, Manfred Mann, Phil 
Collins.  
 
20. Kui Tony Blairi järglaseks saab tõepoolest rahandusm inister Gordon Brow n, ei pea viim ane 
kolim agi. Nim elt jäi peam inistri residentsis asuv korter Blairi perele kitsaks ja ta asus elam a hoopis 
rahandusm inistri am etikorterisse, Brow n aga kolis peam inistri senisesse korterisse. Kõik teavad 
peam inistri residentsi aadressi, kuid m is aadressil asub rahandusm inistri korter (ehk kus elab Blair 
praegu)?  

 
III TEEMA – KÄGU teeb KUKU, Q UQU, CUCU, teised linnud TUTU- LUTU 
21. Kui 1930-ndate teisel poolel taheti ehitada Pärnu Rannahotelli, korraldati  arhitektuurikonkurss, 
m illel esim est preem iat välja ei antud. Teise preem ia sai üks tolleaegne tuntud arhitekt, keda siiski 
Anton Soansi ja O lev Siinm aa poolt projekteerim istöödesse ei kaasatud. Vähe sellest, isegi tem a nim e 
ei m ainitud, kuigi väidetakse, et m aja sai üsnagi sedam oodi, kui auhinnasaaja oli kavandanud. Alles 
aastaid hiljem  õnnestus sellel arhitektil om a kavand teises kohas suurel m ääral realiseerida. Kes oli 
see arhitekt ja m illise hoone juures ta om a Pärnu unistuse teoks tegi? 2 nim e 2 p. 
 



22. 1889.a. 15. augustil avaldas paavst Leo XIII entsüklika pühendum usest Püha Joosepi vastu 
nim ega „xxxx Pluries”. Selles pealkirjas on tähistatud xxxx-ga ladinakeelne sõna, m ille tähendus 
m aakeeli võiks olla – siiski, om eti või olgugi, et. Kuidas kõlab see sõna ladina keeles, kui on teada, et 
Tallinnas on täpselt sam a nim ega üks õdus söögikoht. 
 
23. Juscelino Kubitshecki em a oli Tšehhi im m igrant, kuid selle arstiharidusega m ehe enese kohta 
öeldi, et ta on m ees, kes on võim eline ellu viim a viisküm m end aastat progressi viie aasta jooksul 
(tem a vastased ilkusid tem a kallal öeldes, et JK – see on 50 aasta inflatsioon viie aasta jooksul). Teda 
jätkus kõikjale, tal oli tuhat ideed. Kui ta 1976.a. autoõnnetusel surm a sai, tuli teda saatm a üle 350 
000 inim ese. Ta m aeti paika, m illest oli saanud tem a elutöö. Mis oli m ehe elutöö? Rännum ees, kui 
jõuad J. Kubitschecki nim elisse lennujaam a, siis oled sa kohal!  

 
 
24. Nad on rähniliste seltsi suurim ad linnud, m õnikord nim etatakse neid ka piprasööjateks. Neil on 
eriline välim us – suur ereda välim usega nokk, m is on peaaegu sam a pikk kui linnu kere. Nokk on 
õõnsusi täis ja ei valm ista linnule m ingeid raskusi. Nad on levinud Lõuna- ja Kesk-Am eerikas, kohalikud 
kütivad neid m aitsva liha pärast. Nim etage sugukond või sugukonna tuntuim  ning suurim  esindaja, 
m is algab sam a tähega, m is sugukondki! 
 

 
 



25. 1962.a. avaldas ajakiri „Pioneer” ühe teism elise luuletuse, m illest kum as läbi lapse erilist 
rütm itunnetust, sõnaosavust ja lennukust. 2006.a. oktoobris avaldati nüüdseks juba tunnustatud 
luuletaja m ahukas luulekogu, m illes sam a luuletus on avaluuletuseks. Kes on see luuletaja?  
 
Teetolm ust said pihlapuud tolm useks 
ja üks nooruke värisev haab, 
üks põngerjas nende alt otsim a läks 
kord heledat im edem aad 
 
26. Tihti vaieldakse, m illise riigi luure jõudis Stalini aatom pom m i saladuste väljauurim iseni. Tegelikult, 
läks ühes riigis asunud NSV Liidu saatkonna šifreerija Igor Guzenko 1945.a. lihtsalt politseisse ja 
kinnitas, et tem a käes on Stalini tuum asaladused ja andm ed Nõukogude külm utatud agentidest. Keegi 
ei uskunud. Kui m ees om a korterisse naasis, m ärkas ta naabri juurest, et Vene saatkonna töötajad 
otsivad tem a korterit läbi. Seepeale ähvardas Guzenko kohalikke võim e enesetapuga, kui teda 
tõsiselt ei võeta. Lõpuks jõudsid saladused siiski lääneriikide luureteni.  Mis riigis Guzenko skandaal 
juhtus?  
 
27.  Teatavasti lõppes Levadia Eurokarika tee 2006.a.  New castles New castle United’i vastu. Küsim e 
ka Eestis esinevat lindu, kelle järgi on viim ane m eeskond saanud om a hüüdnim e! 
 
28. Viim ane sedasorti elukas olevat surnud 1883.a. (m õningatel andm etel1886.a.) Am sterdam i 
loom aaias, kuid kunagi jooksnud neid Kapim aal ringi suurte hulkadena. Küsitaval olendil on au olla 
esim ene väljasurnud elukas, kelle DNA-d uuriti tem a põlvnem ise väljaselgitam ise eesm ärgil.  
Tegelikult avastati küsitav üle 30 aasta varem , kui sebra ise. Kuidas nim etati seda sebrale sarnanevat 
liiki? 
 

 
 
 
29. Esineb m uusikaline kollektiiv, kes on külastanud ka Eestit. Nim etage ansam bel.  
 
30. Film inäitleja ja avaliku elu tegelane, kes on viim asel ajal pühendunud lasteraam atute (ilm unud 
2005, 2006) kirjutam isele? Vähem alt ta teab, kuidas lastele läheneda, sest ta on ka ise m änginud 
elusolendi nim ega film is, tõsi, täiskasvanute om as. Kes?  


