I plokk
1) Küsitav poliitik ja rahvusvaheliselt tuntud kaubandusekspert, Moskva kaubandusinstituudi
kasvandik ning Tartu Ülikooli majandusgeograafia ja poliitökonoomia professor sündis 1889. aastal
Tartumaal. Ta oli Asutava Kogu liige ja mitme Eesti riigi algusaja valitsuse tööstus-kaubandus- ja
teedeminister. Alates 1932. aastast tegutses ta Rahvasteliidu rahandusnõunikuna Bulgaaria valitsuse
juures, 1939. aastal põgenes sõja eest Egiptusesse ning töötas seal pärast sõda Egiptuse Rahvuspanga
nõunikuna. Elu lõpuaastatel nõustas majandusküsimustes Egiptuse president Abdel-Nasseri. Suri
Kairos 1959. aastal. Kellest käib jutt?

2) Kreeka keeles tähistab otsitav sõna merd, kuid antiikajal kandis seda nime hoopis Väike-Aasia
kirderanniku piirkond, kustkaudu pääses Anatooliast Armeeniasse. Diadohhide sõdade ajal III sajandil
eKr tekkis sinna samanimeline kuningriik, mis oli järgnevate sajandite jooksul kord iseseisev, kord
Rooma provints. Sama nime kandis ka kreeka jumalus, kelle sünnitas Gaia; seejärel aga sigitasid ema
ja küsitav poeg üheskoos enestele kaaslasteks Nereuse, Phorkyse ja Keto. Kes / mis sõna?

3) Piltidel nähtava linna rajajaks peetakse Kuldvillaku loost tuttavaid Iasonit ning argonaute – nimelt
tapsid nad just linna tänases asupaigas kord ühe draakoni ära. Täna on roheline draakon linna
sümboliks ja ühtlasi linna kuulsaima korvpallimeeskonna maskotiks. Tegu on oma riigi pealinnaga,
kus on 270 000 elanikku. Linna saksakeelne nimeversioon on endale nime teinud ka raskema muusika
maailmas. Mis linn?

4) Need Raplast pärit kolm venda on viimastel aastatel Eestis rohket avalikku tuntust võitnud. Vanim
vennastest tegeleb teadusega, kuid on selle kõrvalt jõudnud ka televisioonis hommikusaadet juhtida.
Keskmine vend (filmid “Sigade revolutsioon”, “Malev” , “Tulnukas” ja “Jan Uuspõld läheb Tartusse”)
on sidunud oma elu teatriga. Ta lõpetas mullu lavakunstikateedri XXIII lennu ning töötab alates
eelmisest aastast Eesti Draamateatris näitlejana. Noorim vendadest (kehastas filmis “Klass” põlualust
Joosepit) on otsustanud aga hoopis muusika kasuks - noormees õpib Georg Otsa nimelises Tallinna
muusikakoolis neljandal kursusel kooridirigeerimist. Mis on nende ühine perekonnanimi?

5) Aastat 1908 loetakse ühe leiutise sünniaastaks. Kasutanud oleme seda ilmselt kõik, viimasel ajal,
tingituna tehnika kiirest arenemisest, võib-olla vähem. Selle leiutajaks oli saksa koduperenaine Amalie
Auguste Melitta Bentz. Mille see koduperenaine välja mõtles?
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6) Kui tänase Eesti poliitikategemisest räägitakse, mainitakse sageli ühe Rootsi päritolu Vene
sõjaväelase (auastmelt brigaadikindrali) ja Hiiumaa mõisniku nime. Küsitava kurikuulsatest tülidest ja
kohtuprotsessist teise kuulsa Hiiumaa mõisniku, parun Ungern-Sternbergiga on oma raamatus
„Randröövel” kirjutanud ka Herman Sergo. Küsimegi, et kelle nimi siis peaks kõigile Eesti
poliitikahuvilistele tuttav olema?

7) Island on teatavasti väga seismoaktiivne piirkond. Viimase 700 aasta jooksul fikseeritud koguni üle
20 tugevama purske sealselt aktiivseimalt vulkaanilt. Viimati “töötas” u 1500 m kõrgune mägi 2000.
aasta veebruaris. Sel vulkaanil on Islandi elus tähtis koht – see on inspireerinud nii kunstnikke,
kirjanikke kui ka heliloojaid, rahulikel aegadel on see aga turistide, suusatajate, matkajate ja
mägironijate meelispaik. Mis vulkaan?

8) Novembris 2008 ilmus Eesti raamatulettidele ühe noore autori debüütjutt, mida mõned
entusiastlikumad arvustajad nimetasid koguni uue žanri – Eesti lastekriminulli – sünnitajaks ja mis
jõulumüügi saginas kiiresti peaaegu läbi müüdi. Teos kannab nime “Varastatud oranž jalgratas”.
Küsime, kes on selle autor?

9) Suurbritannia organisatsioon Muslim Heritage koostas hiljaaegu ülevaate tähtsaimatest
muslimileiutajatest. Teiste väärt leidurite seas kerkis esile Abbas ibn Firnas (810-887), kelle nime
kannavad täna üks Bagdadi lennujaamadest ja üks Kuu kraatritest. Ibn Firnas pääses nimistusse
epohhiloova leiutise eest, mida esitles esmakordselt Cordobas aastal 852. Võttis sadu aastaid ja veel
mitmeid arendajaid (da Vinci, Faust Vrančić jt), enne kui see laiema leviku leidis. Tänapäeval
kasutatakse seda mitmeti, nii sportlikel, sõjalistel kui ka meelelahutuslikel eesmärkidel. Muide, meie
idanaabrite arvates oli esimene, kes küsitava asja välja mõtles, hoopis “andekas vene leiutaja
Kotelnikov”. Mis see oli?

10) Selle väljasuremisohus haruldase eluka
kodu on Indoneesia saartel, vihmametsade
soistes piirkondades. Koduseast veidi väiksem
(ja ka põrsaid saadakse koduseast vähem,
korraga vaid kuni 3), kuid – nagu aru saite –
siis igal juhul “sigalane”. Vastuseks sobib nii
Indoneesia- kui eestipärane nimi. Mis elukas?
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11) Mis sõna ühendab Toomas Linnupoja küünarnuki varjust piiluvat
väikevenda ja Vene kanderaketti?

12) Kes on see palgeil pisaraid kandev tegelinski pildi peal?

13) Mis riigist on jutt:
• Maismaapiir kolme riigiga.
• ~ 90 % elanikkonnast on muslimid.
• Kommunistlik partei loodi juba 1920. aastal.
• Lahkus 1965 esimese liikmesriigina ÜRO-st, taasühines organisatsiooniga 1966.
• II maailmasõja päevil ühe riigi koloonia, mis okupeeriti teise riigi poolt.
• Iseseisvus 17. augustil 1945; pärast seda jätkus kuni 1949. aastani sissisõda.
• Riigikorralt unitaarne vabariik, president alates 2004. aastast S.B. Yudhoyono.
• Olümpiamängudelt on võidetud 6 kulda (kõik ühelt spordialalt!) ja kokku 25 medalit.

14) Ta on oma riigi läbi aegade teine mängija NBA-s. Kui riigi esimese palluri NBA-karjäär oli enam
kui tagasihoidlik (vaid 13 mängu Minnesota klubi eest), siis küsitaval läheb küll paremini. Ta oli liiga
noorim mängija, kui 18-aastaselt 2004. aastal Golden State’i klubiga liitus. Ehkki tema esimene
hooaeg liigas läks suuresti vigade nahka ja ta oli liigas mängimiseks ka füüsiliselt liiga nõrk, on temast
tänaseks sirgunud arvestatav mängumees – näiteks oli ta mullu täpseim mängija liigas
(tabavusprotsent 62,6). Ka oli ta mulluste EM-valikmängude täpseim mängija ning edukaim
lauavõitleja. Kes?

15) Mis ansambel esineb?
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16) Nende arvu ei osata hinnata, sest nad ise soovivad jääda märkamatuks. Viimase 3 aasta jooksul on
siiski teatavaks saanud pisut üle saja sedasorti eest(imaa)lase. Mõnest - näiteks Taivo Sommerist - on
juttu olnud suisa mitut puhku. Võrreldes rahvaarvuga olevat see maailmas keskmine näitaja, sama
"kõvad tegijad” on ka lätlased, leedukad ja venelased. Ei rass, sugu ega vanus ole seejuures kuigi
relevantsed. Kui varasematel aegadel neile erilist väljaõpet ei tehtud, siis tänapäeval mingil määral
küll; eestlaste õppevahendite sekka kuuluvad nt vinkud. Filmifestivalidelt on auhindu kogunud nende
elust-olust pajatav Joshua Marstoni film „Südamlik Maria” („Maria Full of Grace”). Kellest on jutt?

17) Seda Veniamin Kaverini romaani “Kaks kaptenit” ainetel loodud teost kutsuti uhkelt esimeseks
Venemaal loodud maailmamastaabiga muusikaliks. Georgi Vassiljevi ja Aleksei Ivaštšenko teose
esietendus toimus 2001. aastal Moskvas ja selle eelarveks oli 4 miljonit dollarit. Kasutatud
tehnoloogiad laenati parimatelt Broadway ja West Endi tegijatelt ning suurema edu ja
vaatemängulisuse tagamiseks ehitati ainult selle muusikali tarbeks ümber terve teatrisaal. Esimese
aasta jooksul oli muusikal laval absoluutselt igapäevaselt. Etenduse tegijad lootsid menule ja
absoluutse meediatähelepanu see muusikal lõpuks ka pälvis, ehkki mitte tänu oma kunstilistele
väärtustele. Mis muusikal?

18) Eesti köök muule maailmale ilmselt suuri maitse- (ja mõtte-)elamusi ei paku, aga küsida sealt ühtteist ikka saab. 1930. aastatest pärineb üks lihtne retsept, kuidas valmistada tümpsi. Selleks tuli liha
pesta ja kahe-kolme veega keeta, seejärel soolaga maitsestada ja pehmeks tampida. Serveerida
soovitati seda kartulite ja leivaga. Küllap valmis maitsev roog, kuid järele teha me seda küll ei soovita,
sest tänapäeval tabaks tümpsi valmistajat kopsakas trahv. Küsimegi, kelle lihast tümpsi tehti?

19) 1981. aastal Jeruusalemmas sündides sai küsitav perekonnanimeks
Hershlag. Kinodebüüdi tegi ta 13-aastasena filmis “Leon” Jean Reno
kehastatud palgamõrtsuka kaaslasena. Eri põhjustel loobus ta osalemast
filmides „Lolita”, „William Shakespeare´s Romeo+Juliet” ja „Horse
Whisperer”; 1990. aastate lõpul saabus kuulsus kuninganna rolliga
tuntud triloogias. Samal ajal lõpetas ta ka psühholoogia eriala Harvardis.
Triloogia viimase osa esilinastusel šokeeris see korduvalt kauneimate
naiste sekka valitud staar meediat oma kiila pealaega – „soeng“ oli
tarvilik filmi „V for Vendetta“ võtete tarvis. Õpingute ajal nägi ta oma
tulevikku eeskätt teaduses, ent nüüdseks tundub kino võitnud olevat –
järgmisel aastal esilinastub tema esimene lavastajatöö. Kellest on jutt?

20) Kindralmajor Mihhail Pomortsev (1851-1916) oli Tsaari-Venemaal tunnustatud spetsialist nii
artilleeria, metereoloogia kui ka rakendiasjanduse vallas, pälvides selle eest kaasaegsetelt ka rohkesti
tunnustust. Kuid tänapäeval teatakse tema saavutatust ilmselt kõige rohkem hoopis üht puuvillkanga
baasil toodetavat materjali. See “poolkogemata” avastatud materjal leidis peagi rohkesti kasutamist nii
trükitööstuses kui ka mujal ja on (vähemalt Venemaal) tänaseni nõutud ja tootmises. Mis materjal?
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21) Pühakuna austatakse teda katoliku, õigeusu ja anglikaani kirikus ning mõnedes luterlikes sektides.
Katoliikluses on ta telgivalmistajate ja sadulseppade patroon; temalt palutakse abi ka mürkmadude
vastu. Ta sündis meie ajaarvamise alguses Tarsoses juudi perekonnas ning oli eeskujulik variser seni,
kui kukkus kord segastel asjaoludel hobuse seljast ning kaotas mõneks ajaks nägemise. Raputus pidi
olema tugev, sest muutis ka nime ja seniseid veendumusi – ta asus levitama paganakristluse ideid.
Teda vangistati korduvalt ja taheti tappa, ta rändas palju ringi, elas Maltal läbi laevahuku ning langes
pärimuse kohaselt Nero tagakiusamise ohvriks ja hukati Rooma müüride ääres. Kes?

22) Just selle üsna haruldase
Põhja-Aafrikas kasvava puu
otsa roninud kitsede foto
pääses
fotograaf
Remo
Savisaarelt hiljaaegu „National
Geographicusse”.
Marokos
kutsutakse seda kuni 10m
kõrgust, sõlmelise tüvega puud
ka elupuuks. Lehed 2-4 cm pikkused ja ovaalsed, õied kahvatud ja kollakasrohelised, viljad
meenutavad suuri rohelisi oliive. Vilju tarvitavad loomad meeleldi toiduks, kuid neist valmistatakse ka
õli. Seda oliiviõlist pisut tumedamat õli tarbitakse nii köögis, meditsiinis kui ka kosmeetikavallas. Õli
ravivat nahahaigusi ja haavu, kaitsvat kortsude eest, stabiliseerivat vererõhku ja parandavat maksa
tegevust. Õli, mee ja mandlipuru segu olevat suisa viagra aseaine. Mis puu?
23) See Eesti maalikunstnik õppis Stieglitzi kunsttööstuskoolis ja hiljem ka Peterburis, Pariisis ja
Berliinis. Rändas rohkesti Põhjamaades, töötas pikka aega kunstikoolis Pallas, aitas koguda
rahvakunstiesemeid Eesti Rahva Muuseumile. Loometee alguses ilmneb sümbolismi mõju, eriti
rahvusromantilistes muistendiainelistes ja kangelaslikke võitlusstseene kujutavais kompositsioonides,
hiljem muutus ekspressiivsemaks. Muu hulgas joonistas pseudonüümi Vaikne all poliitilisi
karikatuure. Tuntakse kui sugestiivsete psühholoogiliste portreede loojat, armastas rõhutada vaimsust,
sisemist väärikust ja dramatismi. Suri pisut pärast seda, kui vabast Eestist sai ENSV. Kes?
24) Kes on jalgpallur, kes on ainsana kahe tippliiga suurtes vastasseisudes esindanud mõlemat poolt –
Hispaania liiga „el Clasicos“ on ta mänginud nii Barcelona kui ka Real Madridi eest, Itaalia liiga
„Derby Della Madonninas“ aga nii AC Milani kui ka Milano Internazionale poolt. Milano derbis on ta
ka ainus mängija, kes on mõlema poole kasuks löönud värava. Pisut erakordset ka koondise poolelt –
2006. aasta MM-valikmängus igipõlise rivaali vastu tegi ta hat-trick’i, realiseerides kolm penaltit.

25) Küsime terminit, mis muusikamaailmas tähistab loomuliku mažoori või minoori 4. astet. Ühtlasi
on tegu intervalliga, mille astmeline suurus on 4 ja tooniline suurus sõltub intervallist. Et asja eriti
segaseks ajada, siis tuleb osata eristada ka otsitava oskussõna mitmeid erivorme:
(a) puhas ..... - tooniline suurus 2½ tooni;
(b) suurendatud ..... - tooniline suurus 3 tooni;
(c) vähendatud ..... - tooniline suurus 2 tooni
Võimalik, et see oskussõna on tuttav mõnest
muust sfäärist; ehk on mõni Tallinnas õppinud
koguni sellenimelises autokoolis. Mis termin?
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26) Kesk- ja Lääne-Euroopas jagatakse rauaaeg kaheks, kusjuures hilisem neist vältas umbes ~500 –
50 eKr. Eristuvad mitmed eri järgud, samuti leidub erinevaid kultuurisiseseid periodiseeringuid.
Otsitava kultuuri(perioodi) nimi tuleneb leiukohast Šveitsis, Neuchateli järve äärest, kust leiti
hulgaliselt sõlgi, sadulaid, keraamikat, pronksnõusid ja relvi. Selle laienemine seostub keldi
ekspansiooniga Euroopas, ulatudes Skandinaavia ja Eestinigi. Kaubandus oli üsna heal järjel,
majanduses oli peamine põllundus, kuid üsna tähtsal kohal oli ka rauatootmine. Küsitavale kultuurile
järgnes Euroopas suhteliselt rahutu aeg, toimus mitmeid rahvasteliikumisi, ühtsed suuremad kultuurid
puudusid, määravaks tõusis roomlaste mõju. Misnimelisest kultuurist on jutt?
27) See ~300 km pikkune jõgi voolab peamiselt Saksamaal ning suubub (nagu paljud ristsõnasõbrad
teavad) Doonausse. Saab alguse Tiroolis, kogub hoogu Baieri Alpides ning läbib teekonnal Müncheni.
Jõe nimi tuleneb arvatavasti keldi sõnadest ja tähendab „kiiret vett“. Sarnase nimekuju ja kõlaga
jõgesid võib leida ka mitmetest naabermaadest. Nürnbergi protsessil surma mõistetud ja hiljem
hukatud natside tuhk heideti just selle jõe voogudesse. Mis jõgi?
28) Kes on see 1986. aastal
sündinud tütarlaps?

29) 2008. aasta tõi meie fantaasiakirjanduse huvilistele uue lemmiku. Kirjastuse Pegasus vahendusel
hakkasid eesti keeles ilmuma “Videviku” saaga (Twilight series) raamatud. Autorilt on selles sarjas
hetkel valminud neli teost, eesti keelde on jõudnud kaks: avalugu “Videvik” ja “Noorkuu”. Esimeses
neist armuvad “tavaline” tütarlaps ja vampiirist noormees, seda on nimetatud ka järjekordseks inetu
pardipoja looks. Sarja iseloomustavad üleloomuliku ainese põhjalik läbitöötatus, lihtsakoelised
tegelased, kiirelt arenev tegevustik ning autori köitev jutustamisviis. Loomulikult on see kiiresti
kerkinud ka Eesti lugejate lemmikute hulka. Kes on selle sarja autor?
30) Mitmevõistlus on eestlasile alati südamelähedane olnud, sestap pole vast liigne küsida meest,
kellele kuulub 3913 punktiga Eesti sisetippmark viievõistluses (60mtj – kaugus – kuul – kõrgus –
1000m). Välistingimustes pole ta küll kunagi Eesti meistriks tulnud ja ainus medal ses arvestuses on
teivashüppe hõbe (1999). Oma senisel tippaastal noppis ta siiski ühe sisemeistritiitli tõkkesprindis.
Sportlik taust on ka tema isal (nt 14.47 kolmikut), kes praegu töötab treenerina. Küsitav poeg alustas
ujumisega, ent polnud seal kuigi edukas ning vahetas ala. Hobidena on maininud lugemist ja golfi.
Majanduse erialal omandatud kõrgkoolidiplom on teda innustanud katsetama ka ettevõtlusega. Kes?
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31) Üks 30 aastat tagasi läände üle hüpanud endine sõjaväeluuraja on endale hiljem nime teinud
ajaloolase ja publitsistina. Tema nägemuse kohaselt tõukas Stalin osava diplomaatia abil Hitleri
lääneriikidega sõtta, lootes nii mõlemaid sõdivaid pooli nõrgestada, et seejärel ise ootamatult
Saksamaa vastu sõtta astudes vallutada suur osa Euroopast. Ta on sel teemal kirjutanud mitmeid
raamatuid ning enda kinnitusel mõisteti ta seetõttu NSV Liidus tagaselja surma. Tema viimased teosed
on jätkuvalt huvitavalt konstrueeritud, kuid tervikuna nõrgemad varasematest – ju on ennast raske
kokku võtta, kui müügiedu tänu nimele niigi garanteeritud. Nagu paljudel, on temalgi pseudonüüm. 2p
teenimiseks piisab emma-kumma teadmisest. Kes on see kirjamees?

32) 1848. aastal võeti esmakordselt kasutusele absoluutse temperatuuri mõiste (mida teatavasti
mõõdetakse kelvinites). Selle mõiste kasutuselevõtja oli Suurbritannia füüsik (1824-1907), hilisem
Londoni Kuningliku seltsi president (1890-95), kes koostas ka temperatuuriskaala, mille kraad võrdub
Celsiuse skaala kraadiga, kuid mille alguspunkt märgib absoluutset nulltemperatuuri (–273,15ºC).
Lord Kelvinina tuntud füüsik on ka termodünaamika teise printsiibi klassikalise sõnastuse autor ja
termoelektriliste nähtuste termodünaamilise teooria looja. Mis on tema nimi?

33) Operett „Hermese kannul” on Eestis suhteliselt tuntud, kuigi näinud pole seda peaaegu keegi.
1946. aastal loodud teos sai omal ajal esitamiskeelu ja planeeritud etendused „Estonias” ei toimunud.
2004. aastal üritati seda motomuusikali nime all uuesti etendada, kuid edutult. Opereti libreto autor oli
(koos Sandor Sterniga) ka legendaarse filmi „Vallatud kurvid” stsenaristiks. Tegu on meile paljudele
(eriti lapsepõlvest) tuntud spordipedagoogiga, kes õppinud kehakultuuri nii Tartu Ülikoolis kui ka
Moskva Kehakultuuri Instituudis. Enne II maailmasõda kuulus Ernst Idla võimlemisrühma, olnud ka II
Eesti Mängude instruktoreid, pärast sõda juhatas Eesti Raadio hommikuvõimlemise saateid. 1940.
aastani kandis ta perekonnanime Rubinstein. Kes?

34) Vene köögi tuntumate piduroogade hulka kuulub üks 19. sajandist pärinev salat, mille retsepti
autoriks olnud legendaarse Moskva restorani Ermitage kokk küll endaga 1883. aastal hauda kaasa viis,
kuid mis 20. sajandi alul ligilähedaselt siiski taastati. Sealtpeale on salat teinud võidukäiku ka mujal
maailmas (tihti tuntaksegi seda lihtsalt vene salati nime all). Autori originaali tegid eriliseks selle
erilised koostisosad: linnuliha (laanepüü), vasikakeel, kalamari, vähid, marineeritud kurgid jne,
tänaseks on koka nime järgi tuntud salati sisu küll teisenenud, ent mitte oma populaarsust kaotanud.
Mis nime see salat kodumaal traditsiooniliselt kannab?

35) Mis ansambel esineb?
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36) Pildil näete 12-aastast noorsandi oma kireva ja kummalise elutee hakul. Ta
lahkus koolist igaveseks pärast 10. klassi, tegi siis aastaid juhutöid ja möllas
tänavail sama süsteemi vastu, mille üheks alustalaks aastaid hiljem ise tõusis.
Pärast pikka, edukat ja rohelist karääri otsustas 2005. aastal poliitikast taanduda,
abiellus viiendat korda – seekord endast poole noorema iraanlannaga – ning
alustas loengusarju kriisipoliitikast. Vaatamata põhiharidusele on ta nüüdseks
mitmete ülikoolide audoktor ja külalisprofessor. Ja spordivihje ka: tema
maratoni tippmark on 3:41.36 (joostud 50-aastasena, 1998). Kellest on jutt?

37) 1994. aastal rajasid Jerry Lang ja David Filo internetifirma, millest on tänaseks välja kasvanud
maailma populaarseim veebileht. Portaal, millel oli mullu 1,5 miljardit kasutajat ning millel oli 2007.
aasta oktoobris keskmiselt 3,4 miljardit lehevaatamist päevas, avati 1995. aastal. Firma tuntumad
tooted on (lisaks portaalile) veel otsingumootor, e-maili teenus ning erinevate veebisaitide (näiteks
Eurosport) hosting. Mullu veebruaris tegi Microsoft 44 miljardi dollari suuruse pakkumise firma
üleostmiseks, ent see lükati tagasi. Huvitav fakt: 2007. aastal oli see ainus TOP-20 hulka kuuluv
veebisait, mis oli kogu aeg kättesaadav, mullu oli neil aga ligi tunni jagu downtime’i. Mis veebileht?

38) Gregorius Valgustaja Armeenia rahvast ristimas ja Tiflise linna vaade ei haaku tegelikult kumbki
küsitava Armeenia päritolu kunstniku peateemaga. Kes on nende teoste autor?

39) Leiutaja demonstreerib leiutatut. See leiutis sai
patendi 1888. aastal. Mis on leiutis? Püüdke olla täpsed!

40) See Savikuningaks tituleeritud tennisist jõudis 1995. aastal võita
Prantsuse lahtised meistrivõistlused ja juhtida 1996. aastal kuuel
nädalal ATP edetabelit. 1995-1996. aastal pidas ta savi-liival 116
mängu ning kaotas neist vaid viis. Teistel väljakukatelel see oma
riigi läbi aegade edukaim tennisist nii edukas polnud – ta võitis 44
ATP turniiri, 40 neist savi-liivaväljakutel ning näiteks Wimbledonis
jäigi tal nelja turniiri jooksul matši võit saavutamata. Täna erutab
teda muude asjade hulgas näiteks veinitootmine. Kes on see mees?
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Nikolai Köstner
Pontos
Ljubljana
Andero, Uku ja Pärt Uusberg
Paberist kohvifilter
Jakob Pontus Stenbock
Hekla
Mika Keränen
Langevari
Babirussa
Prooton
Virgo Enok
Indoneesia
Andris Biedrinš
Die Toten Hosen
Narkomuulad
Nord-Ost
Hüljes
Natalie Portman
Kirsa
Paulus
Argaania
Nikolai Triik
Ronaldo
Kvart
La Tene
Isar
Hayley Jean Blackburn
Stephenie Meyer
Kristjan Rahnu
Viktor Suvorov / Vladimir Rezun
William Thomson
Dagmar Normet
Olivier’ salat
Laskovõi Mai
Joschka Fischer
Yahoo
Ivan Aivazovski (Hovanes Aivazjan)
John Boyd Dunlop esitleb täispuhutavaid jalgrattakumme
Thomas Muster

Küsimusi koostasid:

DL
RM
KV
PN
DL
DL
DL
KV
KV
KV
RM
PN
RM
PN
KV
RM
KV
DL
PN
KV
RM
KV
RM
PN
RM
RM
RM
KV
KV
RM
RM
KV
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KV
PN
RM
PN
DL
KV
PN
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