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1. Fotol on 1993. aastal valmistatud sülearvuti **** BJ
Notebook BN22.
Tehnilisi parameetreid: 25MHz TI 486SLC protsessor, 4Mb
RAM, 85 Mb HDD, 3,5“ floppyseade, 2PCM CIA II pesa, MSDOS 5,0 ja Windows 3,1 operatsioonisüsteemid. Hetkel
küsitava firma arvuteid Eestis ei müüda ja ma ei suutnud
internetist leida ka viiteid selle kohta, et firma antud
valdkonnaga hetkel üldse tegeleks. Küll aga tunduvad ka
aastakümneid tagasi valmistatud riistad olevat heas
seisukorras, sest lisamälu on neile täiesti võimalik osta. Firma
on üheks Maria Šarapova peasponsoritest ja Šarapova seega
nende põhiline reklaaminägu. Samuti ollakse üks 2008 aasta
jalgpalli EM ametlikest sponsoritest. Mis firma toodanguga
on tegu?

2. Siinmail on ta ilmselt vähem tuntud kui tema vend, ehkki teatud ringkondades ei pruugi see nii olla. Ta on
mitme rokkbändi, sh White Zombie asutajaliige. Aastal 2002 viis ta viimast korda laval kokku ansambli
Ramones, milles ka ise kaasa lõi. Dee Dee Ramonega on ta teinud väga palju koostööd. Tal on oma stuudio,
ta on mitme noore bändi produtsent, tuntuim neist on The Willowz. Tema maalid on eksponeeritud
mitmetes mainekates galeriides. Kellest jutt? (sünd. 1962)
3. See Lenini surmapäeval sündinud kunagine Eastleighi kiireim piimamees oli maailmakuulus, kuid
sellegipoolest eelistas ta elada suhteliselt tagasihoidlikus üürikorteris. Ka ei olnud tal elu jooksul ühtegi
autot. Ta elas koos oma emaga, kuni too 82 aasta vanuselt suri. Ainus luksus, mida ta endale lubas, oli
reisimine. Pärast tema surma kaevati ta haud lahti, lootuses, et vähemalt osa oma hiigelvarandusest võttis
see ihnur, kes ei olevat raatsinud isegi katuseparandamisele raha kulutada, hauda kaasa. Kes?
4. Veel 1956. aastal pesitses Eesti ainus paar neid linde Virtsus Kase lahes ning kedagi ei lubatud pesa
lähedussegi, et haruldlasi sulelisi mitte häirida. Aastail 1908-28 olla mõned paarid neid linde pesitsenud ka
Saaremaa lõunaranniku merelahtedes, kuid pidev jälitamine peletas nad sealt minema. Alates 1969. aastast
on lind pesitsenud Eestis pidevalt. Tänaseks on Eestis pesitsevaid haudepaare juba üle 10 000 ning lind on
pesitsuskohtadeks valinud ka mitmed siseveekogud. Näiteks on pesitsetud nii Emajõe luhal Tartu külje all kui
ka Endla järvel. Nimetage see praktiliselt tumm lind.
5. Kuulete ühe vene (NSV Liidu) omapäraseima ja tähendusrikkaima bändi esituses paari lugu.Grupi liider ja
asutaja on poeet, kunstnik, laulja ja muusik Juri Ševtsuk. (Kirkorov muuseas saatis hiljuti oma ihukaitsjad teda
läbi peksma.) 1979. aastast tegutsev bänd saavutas üleliidulise kuulsuse 1982, kui ilmus nende poolpõrandaalune heliplaat „Siga vikerkaarel“. Seni viimased helikandjad anti välja 2005 ja 2007: „Teadmata kadunud“
ning “Prekrasnaja Ljubov“ Nimetage ansambel!
6. Esimene naisminister oli Aleksandra Kollontai, kes oli 1917-1918 rahvatervise rahvakomissar.
Vaba maailma esimene naisminister, vürstinna Constance Markiewicz oli oma maa tööminister
aastatel 1919-1922. Mis riigis?

A. Mis aastal käis Johan Laidoner Rahvasteliidu komisjoni esimehena Türgi ja Iraagi
piiritülisid lahendamas?

B. Mis aastast ulatub kaugushüppe maailmarekord üle 8 meetri?

C. Mis aastal toimus Eesti Raadio esimene estraadilaulude võistluskontsert? Aarne
Oidi eestvedamisel korraldatud üritusel sai esikoha Oidi enda laul „Meie Mall“, mida
laulis Anu Anton.
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7. Eesti (ja ka Skandinaavia) karude toidulaual on kolmeks peamiseks toidukomponendiks taimed, sõralised
loomad (peaasjalikult korjustena) ja ... Mis on kolmas komponent, mis moodustab keskmiselt kuuendiku,
südasuvel aga isegi kolmandiku karu toidust?

8. 11.märtsil 1985 valisid NLKP Poliitbüroo liikmed partei uueks peasekretäriks
M.Gorbatšovi. Suuresti sai see teoks tänu ühe poliitbüroo liikme aktiivsele
tegutsemisele, kes suutis Gorba toetajate poole meelitada ka mõjuka välisministri
Andrei Gromõko. Samuti organiseeris ta asjad nii, et otsustavalt poliitbüroo
istungilt puudus kaks Gorbatsovi vastaskandidaadi Viktor Grišini toetajat - Kunajev
ja Štšerbitski. Kes oli see Juri Andropovi poolt 1983 aastal Tomskist otse
poliitbüroosse edutatud mees, kelle tipptunniks poliitikas jäi ehk NLKP viimane
XXVIII kongress, kus ta seadis ennast Gorba vastukandidaadiks peasekretäri
valimistel? Lüüasaanuna lahkus ta ajutiselt poliitiliselt areenilt kuni 1991 aastani,
mil ta valiti kommunistliku partei esindajana Riigiduumasse, millise koosseisus ta
püsis 2003 aastani, olles ka Riigiduuma vanimaks liikmeks.Nimetage see 1920
aastal sündinud mees!

9. Kes laulab?
Ta on vasakpoolsel fotol, keskmisel fotol
on naine, kelle eesninimi on sama, mis
laulja perekonnanimi. Parempoolsel fotol
on aga daam, kes kordas hiljuti keskmisel
fotol oleva daami saavutust.

10. Kes tuntud Eesti näitlejatest on viimasel 10 aastal avaldanud mulgimurdelised luuleraamatud „Mu tõne
maailm“ ja „Tundelisi pärjavärsse“ ning olnud üks mulgi murdekeele lugemiku autoreid? Enne eestistamist
kõlas tema nimi Arved Eifel.

11. 1972. aastal kinkis Fidel Castro ühele idabloki riigile 15
km pikkuse ja 500 m laiuse Cayo Blanco del Suri saare ja
nimetas selle ümber ühe kommunistliku tegelase (pildil)
järgi. Vastutasuks sai Kuuba 6 % maailma suhkruturust,
mida seni oli kontrollinud üks selle riigi ettevõte. Just tänu
sellele tehingule saab Kuuba ka praegu Euroopasse
suhkrut müüa. Veel samal, 1972. aastal avati saarel ka
sellele uue nime andnud tegelinski kuju, mis seisis seal kuni 1998. aastani, mil
orkaan Mitch selle ümber lükkas. Pärast idabloki kokkuvarisemist ei ole keegi
sellele saarele pretendeerinud, Kuuba juhid on aga üheksakümnendatel igaks
juhuks teatanud, et tegelikult oli kingitus sümboolne. Mis riigile saar kingiti?

12. 1889 aasta Pariisi maailmanäituse üheks suurimaks tõmbenubriks kujunes etteaste, millise pakkusid
kümnetele tuhandetele pealtvaatajatele Pariisi Roquette`i väljakul, ühelt poolt Jean-Baptiste Sellier ja Joseph
Allorto ning teiselt poolt Louis Deibler. Esimene reisiagentuur Thomas Cook & Co korraldas sellele
vaatemängule spetsiaalseid charterreise ja väljakut ümbritsevate hoonete omanikud lõikasid enneolematut
renditulu akende välja üürimiselt. Sajad kui mitte tuhanded inimesed ronisid parima vaate lootuses ka
majade katustele laternapostidele ja mujale. Kutsetega külastajaile oli püstitatud loož. Etteaste ise kestis küll
vaid loetud minutid, kuid kõneainet nähtust jätkus kauaks. Mis toimus?
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13. Kultuurautonoomia seaduse alusel on taasiseseisvunud Eestis antud kultuurautonoomia kahele
rahvale. Millistele?

14. Näete A.J.Grosi maali Arcole silla lahingust. Keda on maalil
kujutatud?

15. 1963 aasta 21.jaanuaril sündis kahel erineval kontinendil kaks tuntud korvpallurit, kes mõlemad
said tähtedeks NBAs. Mees nr 1 valiti kahel korral NBA parimaks kuuendaks meheks ja kolmel korral
tähtede mängule. NBA meistrisõrmus jäi tal saamata - kõige lähemale sellele jõudis ta Seattle`i
Supersonicus mängides, kui jõuti Bullsi vastu finaali. Karjääri lõpetas ta 2001 aastal Portland Trail
Blazersis.
Mees nr 2 sai 1993/94 hooajal esimeseks mängijaks NBA ajaloos, kes võitis ühel ja samal hooajal
põhihooaja MVP, Play Offi MVP ja liiga parima kaitsemängija auhinna. Lõpetas ta karjääri NBA kõigi
aegade edukaima blokeerijana 2002 aastal Toronto Raptorsis. Kahekordne NBA meister. Nimetage
mehed !
16. Küsitava laulu ingliskeelse teksti autorid on Charles Singleton ja Eddie Skyder. Loo autoriks
märgitakse tavaliselt Bert Kaempfert, kes aga tegelikult ainult veidi adapteeris lugu.
Loo tegelikuks autoriks on Ivo Robic, kes kirjutas laulu Splitis toimunud muusikafestivali tarbeks. Ta
ise on ka esitanud laulu nii serbohorvaadi kui saksakeelsena. 1966 aastal tõusus laul edetabelite
nr 1- ks nii USAs kui Suurbritannias. Laulu kuulsaks laulnud esitaja võitis loo eest 1967. aastal nii aasta
lindistuse kui ka parima meesartisti Grammyd, kuigi talle lugu algul absoluutselt ei meeldinud ja ta oli
selle oma plaadile paigutamisele vastu. Küsitavas laulus esineva fraasi järgi on saanud nime kuulus
multikakoer Scooby –Doo. Mis laul?

17. Küsime epohhiloovat USA seksuoloogi, kes alustas 1938 aastal maailma
suurimat ja kaalukamat seksuaalharjumuste uuringut, milline päädis kahe
temanimelise raportiga. 1948 aastal avaldati „Meeste seksuaalkäitumine“ ja
1953 „Naiste seksuaalkäitumine“.Tema uuringud raputasid seni kehtinud
tabusid ja ühiskonna alustugesid ning arusaamu kogu läänemaailmas. Oma
uuringute tarvis küsitles ta kümneid tuhandeid inimesi ja tema ehk põrutavaim
väide oli, et vaid 6% mehi on heteroseksuaalsed, samas on ka homosid vaid 6%
- kõik ülejäänud on aga biseksuaalid! Kes oli see teadlane?
Temanimelises filmis mängis teda Liam Neeson.

18. Millisest kahest Euroopa naaberriigist on jutt? Ühe riigi üks linn (pindala 7,48 ruutkilomeetrit)
asub teises riigis ja koosneb 20 (mõnedel andmetel ka 22) enklaavist. Kahe suurema enklaavi sees on
omakorda 7 enklaavi, mis kuuluvad tollele teisele riigile. Piir on nii keeruline, et jagab päris palju maju
pooleks. Veel kümmekond aastat tagasi olid kahe riigi restoranide lahtiolekuajad seadusega erinevad.
Nii tuli klientidel õhtul ühest lauast teise (st teise riigi territooriumile) kolida, et seadust ei rikutaks.
Teise riigi analoogilist nime kandev linn koosneb omakorda ülalnimetatud seitsmest pisienklaavist
ning ühest suuremast enklaavist.
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19. See torn asus Moskavas Sadovoje Koltso ja Sretenskaja
tänavate ristmikul. Ehitati torn 1692-1695 ja nime sai torn 1689.
aastal Peeter I-le ustavaks jäänud streletsipolgu komandöri järgi.
Algselt linnavärava ja streletsipolgu kasarmuna toiminud tornis
paiknes pikka aega ka Moskva matemaatika ja navigatsiooni kool
ja Admiraliteet. Hiljem asus hoones Venemaa esimene
astronoomiaobservatoorium. 19. sajandil sai hoone uue
funktsiooni ja muutus Moskva üheks suurimaks ja tuntuimaks
turuks. 1926. aastal pandi turg kinni ja hoones avati Moskva
Kommunaalmuuseum (Moskva linna ajaloomuuseum). 1934. aastal
hoone lammutati, kuna ta jäi ette Moskva kesklinna
suurejoonelisele rekonstrueerimisele.(vaata pilte). Mis oli selle
torni ja muidugi ka seal paiknenud turu nimi?

20. Teatavasti on George Bernard Shaw
ainus inimene, kes on võitnud nii Nobeli
kirjanduspreemia kui ka Oscari. Siiski on
veel kahel nobelistil kirjanduse valdkonnast
olnud au olla Oscari nominantideks (aastail
1944/1951 ja 1983). Kes on need kaks
meest?

21. Šotimaal nimetatakse mägesid kõrgusega üle 3000 jala (914 meetrit) ühe lugupeetud klanni nimega. Seda
sel põhjusel , et just selle klanni liikmest Sir katalogiseeris kõik Šotimaa mäed 1891 aastal. Kokku on selle nime
väärilisi tippe Šotimaal 284 tükki – kõrgeim neist Ben Nevis (1344 meetrit).
Sama nime kannab linn Argentiinas Buenos Airese lähistel ning kõigile, kes on lugenud J.F.Cooperi „Viimast
Mohikaanlast“, peaks samuti see nimi vägagi tuttav olema. Millist nime need tipud kannavad?

22. Doonau ääres 10 km Regensburgist idas asub Saksamaa „Kuulsuste hall“. Halli idee autoriks ja rajajaks oli
Baieri kroonprints Ludwig I 1807 aastal. Hall oli mõeldud tähistamaks Saksamaa 1800-aastast ajalugu,
alustades Teutoburgi metsa lahingust aastal 9 p.Kr. Hallis on tänaseks 127 büsti ja 65 bareljeefi Saksamaa
ajaloo silmapaistvamaile persoonidele. 2007 aastal paigaldati seni viimasena C.F.Gaussi büst. 2008. aastal
lisandub Edith Steini ja 2009 Heinrich Heine büst. Kuidas nimetatakse Saksamaa „Kuulsuste halli“?

23. 2002 aastal parodeeris Serbia
kunstnik Tanja Ostojic üht ikoonilist
kuulsust omavat maali „Maailma
päritolu“.
Kes on originaali autor?

24. Nimetage helilooja ja teos.
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25. See jänesekapsaliste sugukonda kuuluv õunvilju kandev puu on pärit Kagu-Aasiast. Selle puu vilju
tunti Euroopas juba 18. sajandi lõpul, kuid puu ise oli Euroopas kasvatamiseks liiga külmakartlik. 19.
sajandi lõpul jõudis puu aga Ameerikasse, kus eelkõige Floridas on selle puu suured istandused. USA
läänerannikul aga hinnatakse seda viljapuud pargipuuna, oma maani ulatuva võra, lopsaka lehestiku
ja kaunite roosade õite tõttu. Puu viljad jagunevad üldjuhul magushapudeks ja väga hapudeks,
esimesed on üldjuhul kultuursortide viljad, teised aga metsikult seemnest kavanud puude küljest.
Täisküpse vilja kest on läbikumavalt erkkollane. Keskmine vili kaalub u.150 grammi ja annab 70
kilokalorit toiduenergiat. Kagu Aasias pruugitakse hapusid vilju köögiviljana röstitult, keedetult,
soolatult ja marineeritult. USA-s tehakse viljadest aga veini, marmelaadi ja mahla. Mahlast tehakse ka
suurepärast barbeque kastet. Mis puu, puuvili?
Üks piljardimängu alaliike kannab küsitava puu viljaga sama nime.

26. Fotodel on J. Annaud`/U. Eco „Roosi nimes“ pimedat mõrtsukmunka Jorge
of Burgost kehastanud tunnustatud karakternäitleja. Mehe karjääri esimeseks
tipphetkeks oli stiilne suremine Gary Granti kätel filmis „Kellele lüüakse
hingekella“, kus ta kehastas Kashkinit. Tugeva osatäitmise tegi ta ka
kultuslikus õudusfilmis „Inferno“. Ta oli pere kuuest lapsest noorim, tema ema
oli Itaalia priimabaleriin Iola Tornaggi ja isa, kelle nime ka juunior kannab,
veelgi kuulsam tegelane. Tema vanem vend Boris oli tuntud kunstnik, kelle
elutööks võib lugeda ajakirja Time kaanekujundusi 1942-1970 aastani.
Nimetage kas küsitava näitleja 65 aastaselt leukeemiasse surnud isa või
siis ta enda nimi!

27. Selles USA linnas on 279 745 elanikku, metropoli elanike arv küündib üle 1,25 miljoni. Selle linna
ajalehte Express toimetas 1869-71 Mark Twain. 1901. aastal lasi L. Czolgozs just selles linnas maha
Pan-Ameerika näitust külastanud president W. McKinley. Linna lähedal asub kurikuulus Attica vangla,
mille hetkel tuntuim kinnipeetav on ilmselt J.Lennoni mõrvar Mark Chapman. Linna NFLi klubi Bills on
kaotanud 4 aastal järjest 1990-93 Super Bowli finaalis. Billsi aegade tuntuim staar on O.J. Simpson.
Linnas tegutses 1970-78 NBA klubi Braves, milline kolis hiljem San Diegosse ja on nüüdseks tegev Los
Angeles Clippersina. Linnas tegutseva NHLi klubi liidriteks on venelane Maksim Afinogenov ja 2007
aasta Austria parimaks sportlaseks valitud Thomas Vanek. Mis linn?

28. Nimetage Maj Sjöwalli ja Per Wahlöö paljude kriminaalromaanide peategelane, Stockholmi
politsei mõrvaosakonna juht, kes koos oma lähemate abiliste Kollbergi, Melanderi ja Stenströmiga
teeb elu kibedaks kümnetel ja kümnetel pättidel ja roimaritel. Rootsalsed on armastatud detektiivist
teinud ka kaks temanimelist telesarja, kus küsitavat on kehastanud Gösta Ekman ja Peter Haber. Kui
Hollywoodis tehti filmiks Sjövall/Wahlöö „The Laughing Policeman“, mängis teda Walther Matthau
(tõsi-ameeriklastele oli ta nimi muudetud suupärasemaks Jake Martiniks). Kes?

29. USA suurim saar on Havai peasaar. Esikümnesse mahuvad lisaks sellele veel Puerto Rico ja
kaheksa Alaska osariiki jäävat saart. 11. kohal on ainuke USA põhiosa saar, mis mahub riigi 30 suurima
saare hulka. Sellel saarel elab rohkem inimesi kui esikümne saartel kokku . Mis saar?

30. Euroopa jalgpalliliigade parimale väravakütile omistatava Kuldse
jalgpallisaapa on läbi aegade võitnud vaid üks inglane (lõi Premier
League`s 30 väravat.) Kes?
Olgu mainitud et tema koondisekarjäär on olnud üürike ja edutu –
8 mängu Inglismaa eest ja ei ühtegi väravat.
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31. Kelle kuulsat pöördumist Ameerika indiaanlaste poole kuulete?
Indiaanlastele jättis see nii sügava mulje, et keegi neist hoolib, ja nii
võib leida küllalt palju indiaanlasi, kes on saanud oma nime selle mehe
järgi. Tegelikult oli ta suur rassist ja tegi kõik selleks, et mustanahalistel
USAs mingeid erilisi õigusi poleks.

32. Pildil on Antonio Romero Monge ja Rafael Ruiz,
tagasihoidlikud Andaluusia folkmuusikud. 1993 aastal
said nad valmis ühe singli ja paiskasid selle Euroopa
turule - tulemus ümmargune null! 1995. aastaks
kõpitsesid nad lugu veidi ja proovisid õnne USAs Billboardi edetabelis tõusti korraks 23. kohale ja
latiinotabelis oldi 12. – Ei midagi erilist! 1996 miksis
nende lugu natuke Bayside Boys ja ootamatult oli
sündinud superhitt, milline vallutas Billboardi edetabeli
14 ks järjestikuseks nädalaks. 2002. aastal valis
muusikakanal VH1 nende hiti kõigi aegade parimaks
„One Hit Wonder“ iks.
Mis lugu tegi need mehed maailmakuulsaks?

33. Selles 1754 asutatud linnas on sündinud nii kuuekordne olümpiavõitja Lidia Skoblikova, male
eksmaailmameister Anatoli Karpov kui ka Anatoli Šmigun. NSVL ajal kuulus linn nn. suletud linnade
nimekirja. Linn on tuntud seal tehtavate filigraansete metalli(relva)graveeringute tõttu. 19. sajandi
algupoolel valmistati seal esimesed Venemaa enda terasest suurtükid ja leiutati nn Bulati teras, millest
tehti kuulsaid Vene saableid. Tuntud on ka selle linna järgi nime saanud pelmeenid. Nagu korralikule
Vene tööstuslinnale kohane, on sealsed töölised alati olnud mässumeelsed: osalenud aktiivselt nii
Pugatšovi mässus kui ka 20. sajandi alguse mässudes, näiteks 1903 aastal suruti linnas veriselt maha
tööliste üldstreik. Tänapäeval on selles Tšeljabinski oblasti linnas veidi alla 200 000 elaniku . Mis linn?

34. Florence Harriman (1870-1967, pildil) oli ameerika
naisõiguslane ja diplomaat. Ta asutas New Yorgi esimese
naiste klubi, juhtis sufražettide paraade, I maailmasõja
ajal organiseeris naistest motoriseeritud Punase Risti
üksusi ja juhatas ise üht sellist Prantsusmaal. Ta osales
USA esindajana ka Versailles` rahukonverentsil. 1937
määrati ta USA suursaadikuks ühte riiki. Sõja ajal aitas ta
põgeneda suurel osal selle riigi kuningapere liikmetest,
sealhulgas oli tema hoole all ka praegu seda riiki valitsev
monarh. Kes? (õige riigi mainimise eest saab 1 punkti)

35. Küsitav firma loodi 1936 aastal Cincinnatis USAs. Firma algne nimetus tulenes ingliskeelsetest
sõnadest kott ja betoon. USA turul tegutsetakse tänini sama nime all, Euroopas on firma nimes üks
täht vähem. Tänaseks on firma kasvanud maailma suurimaks ehituslike kuivsegude tootjaks, omades
üle maailma enam kui 60 tehast., millistest 26 asub Euroopas. Baltikumi tehased asuvad Riia lähedal ja
2007 aasta juulis avati uus tehas Mäo ristis. Tehaseid varustab kvaliteetse toormega Läti-Eesti piiri
lähedal Ruhjas paiknev karjäär. Mis firma?

36. Vaid üks meeskergejõustiklane suutis võita individuaalkulla nii Moskva OMil kui 1983. aasta
esimestel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Helsingis. Kes?
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37. Fotodel olev tütarlaps on ilmekas tõestus ütlusele - kes
palju teeb, see palju jõuab! Tütarlaps on olnud Nõmme Kalju
jalgpallinaiskonna kapteniks ja viinud oma naiskonna
praeguseks ka Eesti meistriliigasse.
Põhitöökohaks on tal kohviga tegeleva firma Vendor
turundusjuhi amet ja ühtlasi on ta ka üks Eesti parimaid
baristasid - maailmameistrivõistlustel sai ta Belgias 10. koha.
Aastaid oli ta hetkel varjusurmas oleva tüdrukuteduo Glow
üks osalistest (teine oli Ketlin Hoel) ja ansambli laulude
sõnade autor. 2006. aasta Eesti Eurolaulu konkursil sai Glow
3. koha Elmar Liitmaa looga“ Higher“, millele oli sõnad
kirjutanud just tema. Ta on olnud ETVs noortesaate 15:15 üks
saatejuhtidest ja veab hetkel koos kaassaatejuhi Johannes
Trallaga (fotol vasakul) ETV Kultuuriuudiste saadet.
Mis on tütarlapse nimi?

38. Selle kirjaniku loomingu lõviosa moodustavad 58 näidendit, millised ta
kirjutas peamiselt oma kolme tormilise abielu ainesel Siri von Esseni, Frida
Uhli ja Harriet Bossega. Samuti pühendas ta suures osas neile suhetele ka
oma 9-osalise autobiograafia. Poliitilistelt vaadedelt oli küsitav anarhismi
poole kalduv sotsialist, võib olla olid sellest tingitud ka teda vaevavad
jälitusmaania hood ja üldine vaimne ebastabiilsus (või siis vastupidi).
Kirjanik oli tuntud ka suurepärase kunstnikuna. Oma autobiograafilises
teoses „Teenija poeg“ kirjutab ta: „Maalimine teeb mu kirjeldamatult
õnnelikuks - nagu oleksin just tarbinud kanepit!“ Oma tütre nais ta vene
bolševikule Vladimir Smirnovile. Lisaks maalikunstile kütkestasid teda ka
fotograafia ja alkeemia ning telegraaf. Kes on see ootamatult 7 aastat
enne oma surma maalimise lõpetanud kirjanik ja kunstnik? Näete ka
tema töid.
39. Alar Siku hiljutisest Carstenzi püramiidi (Puncak Jaya) vallutamisest on palju juttu olnud. Nimetage aga
maailmakuulus alpinist - mäe esmavallutaja 1962. aasta 13. veebruaril! Ta tõusis tippu koos Russell Kippaxi ja
Albert Huizengaga. Oma ekspeditsioonist kirjutas ta ka raamatu „Ma tulen kiviajast“. Küsitav elas 93-aastaseks
ja suri Austrias 2006 aastal. Filmis „Seitse Aastat Tiibetis“ kehastas teda Brad Pitt. Kes?

40. Kes oli esimene filmistaar, kes sai endale nimelise tähe Hollywoodi „Walk of Fame`il „ 9.veebruaril 1960?
Aastast 1958 on tal ette näidata ka parima naispeaosatäitja Oscar rolli eest filmis „The three faces of Eve“.
Üldiselt võib tema kohta siiski öelda , et ametialaselt jääb ta oma kuulsa abikaasa varju.

41. Kes laulab Ameerika väidetavalt populaarsemat laulu? See eurooplane sai muusikamaailmas tuntuks
ansambli Aphrodite`s Child lauljana. Küsitav laul on salvestatud aastal 1995.

42. Kes on see kaunis blondiin ?
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43. See vene teadlane tavatses veeta oma suved
Sillamäel. “Vaatamata vanusele, tegutses sissesõitnu nii
hasartselt Sillamäe „linnakese“ lasteõues, et vallutas
laste südamed,” on kirjas Sillamäe linna kodulehel.
Professorile endale oli “Sillamäggi” nii armas, et isegi
Itaaliat külastades võrdles ta selle lõunamaa ilu oma
südamele armsa Sillamäega. Kes? (1849-1936)

44. Ansambel Pink Floyd sekkus tõsiselt poliitikasse oma plaadiga The Wall. Päris poliitiliseks läks ansambel
aga plaadiga The Final Cut . Laulus “Get Your Filthy Hands Off My Desert “ lauldakse:
Brežnev took Afghanistan.
Begin took Beirut.
Galtieri took the Union Jack.
Kahest esimesest “võtmisest” on ilmselt üpris lihtne aru saada.
Millisele sündmusele viitab aga viimane “võtmine” või kes oli Galtieri?

45. Kes?
Isa poolt oli ta hollandi, ema poolt prantsuse päritolu.
Tema ema perekond oli saanud oma varanduse
oopiumikaupmeestena. Ta abiellus naisega, kes kandis
temaga sama perekonnanime. Nooruses oli arvestatav
tennise- ja polomängija. Kõrghariduseni ta ei jõudnudki,
sest visati ülikoolist välja, kuna jättis ühe eksami tegemata.

46. Suurepärase lobbytöö tulemusel on võimalik välja jõuda kuhu iganes! Vähemalt tundub nii, kui vaadata
2000. aastal asutatud Euroopa mõjukaimate jalgpalliklubide ühenduse G14 asutajaliikmete nimekirja. Kui
nimekirja 13 klubi on kõik võitnud hulgaliselt erinevaid tiitleid nii koduliigas kui ka Euroopas ning mängivad
pidevalt Meistrite liigas, siis küsitava jalgpalliklubi saavutuste nimekiri on teistega võrreldes üsna kasin.
Koduliiga on suudetud võita vaid kaks korda - 1986 ja 1994. Karikavõite on küll 7 (viimane 2006. aastast).
UEFA karikavõitjate karikasari on samuti korra võidetud - 1996 (1997 jõuti finaali). Ka Intertoto Cupi võit on
aastast 2001 olemas. Hetkel vaeveldakse koduliigas teises kümnes ja Meistrite liigast ei juleta unistadagi.
Samuti ei leia klubi Euroopa 25 jõukaima klubi nimekirjast. Ka klubi praegusest koosseisust puuduvad eriti
säravad tähed, kui välja arvata Portugali koondise veteran Pauleta, kes tundubki suutvat väravaid lüüa vaid
klubitasandil. Läbi klubi ajaloo on kindlasti tuntuimad pallurid, kes iial klubi eest mänginud, Ronaldinho ja
George Weah. Mis klubi?

47. 1991 aastal võitis Nikita Mihhalkovi film „Urga“ Veneetsia filmifestivalil Kuldlõvi ning esitati ka parima
võõrkeelse filmi Oscari nominendiks. Film jutustas Mongoolia karjusest, kes läks linna kondoome ostma ning
kõigest, mis juhtus enne seda ja pärast seda. Küsime, mis asi on urga, mille järgi film nime sai?

48. Nimetage ansambel .

