1.Küsime Aitoolia kuninga Thestiose tütart ja Sparta kuninga Tyndarose naist, kes olevat
legendi kohaselt ainus inimene, kes eales munenud muna. Sellest munast sündis kolm last:
vennad Kastor ja Polydeukes ning nende õde................ Nimetage ema ja tütar!
2.Prantsuse võõrleegionis tähistatakse iga aasta 30.aprillil
Camarone(Camerone) päeva. Tegu on Camarone lahingu
aastapäevaga. Päeva tähtsaimaks rituaaliks on au andmine
kapten Jean Danjou puukäele, mida peetakse võõrleegioni
reliikviaks. Kapten Danjou oli oma vasaku käe kaotanud
Krimmi sõjas ning oli leegionäride juht Camarone lahingus,
kus ta ka langes. Millises riigis toimus Camarone
lahing?(näete ka fotot Danjou puukäest)
3.Hendrik Relve on öelnud: „Eestis pole ühtegi teist metsa, parkmetsa või parki, kus leiduks
üheskoos niisama palju eri puuliikide kasvurekordeid. Seal kasvavatest okaspuudest on 110
aastane Jaapani lehis 39 meetrit kõrge ja ebatsuuga 42 meetrine. Samuti kasvavad seal Eesti
kõrgeim Siberi nulg(38m)ja valge mänd (37m). Lehtpuudest on rekordiomanikud hall
pähklipuu (28m) Mandžuuria pähklipuu(27m) ja Amuuri toomingas(21m).“ Millisest
parkmetsast Relve rääkis?
4. Selle matemaatikageeniuse nelja aastakümne eest kirjutatud töö pani aastakümneid hiljem
aluse revolutsioonile mobiiltelefonides. Temanimelist algoritmi kasutavad praegu miljardid
mobiiltelefonid, salvestusseadmed, Sat-TV vastuvõtjad ning WiFi ja Bluetooth
seadmed.Tema algoritmi abil õnnestus kaotada kommunikatsioonist üleliigne müra. Kes on
see Itaalia päritolu USA matemaatik?
5. Vaid üks jalgpallur on suutnud lüüa värava kolmes Briti saarte
kuulsaimas derbymängus - ManU eest Manchester City vastu, Evertoni
eest FC Liverpooli vastu ja Glasgow Rangersi eest Celticu vastu. Kes
on sellise ainulaadse saavutusega hakkama saanud ja ka kolme
erineva riigi jalgpallimeistriks tulnud vutimees?

6. Nimetage hinnatud gurmeeroog, kus pannil küpsetatud veise
sisefilee ribad garneeritakse küpsetatud hanemaksa - foie gras lõikudega ning kaetakse madeirakastmega! Pärimuse kohaselt olla
retsept loodud ühe tuntud isiku (1792-1868) auks (vaata ka isiku
pilti), kes tavatses sellist rooga tellida Parisienne restoranis.
Suurepärase gastronoomina tuntud mehe auks on üldse nimetatud
paljud toidud –nii on tal olemas omanimelised munad, kana,
cannelonid, risotto, supp, salat ja ka pannkoogid tema moodi. Ootame
kaheosalist vastust (isik + roog).

7. Piltidel kujutatud kaunid naised kannavad
üht ja sama ees ja perekonnanime.
Vasakpoolne on tuntud kui William
Shakespeare abikaasa ja muusa, parempoolne
aga kui edukas filminäitleja.
Millist nime daamid jagavad?

8. 1917. aasta 6. detsembril lendas ühe linna sadamas õhku Prantsuse kaubalaev SS Mont
Blanc. Kuna laeva laadungiks oli bensool ja pikriinhape, ei olnud see mingi tavaline
plahvatus vaid tegu oli ajaloo tänaseni võimsaima inimtekkelise mittenukleaarse
plahvatusega. Plahvatus ja selle tagajärjel tekkinud hiidlaine purustas kõik hooned u 2 km2
suurusel alal. Umbes 2000 inimest sai surma ja 9000 vigastada. Küsime linna, kus
plahvatus toimus? Plahvatust tuntakse just toimumiskoha nime järgi.
9. Küsime riiki, mille suurim lennujaam kannab riigi lennunduspioneeri Silvio
Pettirossi(1887 -1910) nime. Lennujaam asub Luque nime kandvas riigi pealinna eeslinnas.
Riik on osalenud suveolümpiamängudel alates aastast 1968 (1980 Moskva mänge
boikoteeriti). Saagiks on saadud üks hõbemedal ühes pallimängus.Pekingi OMil suurt midagi
ei saavutatud, kuid üks sportlane sai ohtra meediatähelepanu osaliseks. Riigi rahaühik kannab
sama nime riigi ühe riigikeelega. Ökoloogiliselt on riigi murelapseks soja viljelemine
monokultuurina, mis põhjustab suurt metsaraiet ja rikub ökosüsteeme. Riigi raudteevõrgu
kogupikkuseks on 36 km .Mis riik?
10. Pildil on üsna unikaalne loom - ta pole ei veislane ega hirvlane
vaid omanimelise sugukonna ainus liik. Looma looduslik levila on
Põhja Ameerika lääne ja keskosa. Ta on väga kiire ja vastupidav: kuigi
registreeritud kiiruserekord kuulub maismaaloomade osas gepardile, ei
suuda pikemaid distantse läbida nii kiirelt kui küsitav keegi teine keskmine kiirus võib küündida 65 km/h. Paraku ei suutnud väle loom
eest ära joosta eurooplastest asunikel, kes 20. sajandi alguseks olid
vähendanud nende populatsiooni arvatavalt 40 miljonilt 10 000- 20 000
isendini. Mis loom?
11. 2007. aasta oktoobris kuulutati esimeseks Mo Ibrahimi auhinna laureaadiks Joaquim
Chissano. 2008 sai preemia Festus Mogae. Väidetavalt on tegu maailma suurima sellelaadse
auhinna/preemiaga, mille väärtuseks on tervelt 5 miljonit USA dollarit . Kes saavad
kandideerida Mo Ibrahimi auhinnale?
12. 1963. aastal vallutas kuuldav laul kogu NSV Liidu. Eestis laulsid laulu populaarseks
Georg ja Hendrik Ots. Kes on helilooja?

13. Vasakpoolsel fotol olevat maali
„ Mis teeb tänapäeva kodud nii
eriliseks, nii meeldivaks“ („Just What
Is It that Makes Today's Homes So
Different, So Appealing?“) peetakse

üheks esimeseks popkunsti teoseks,
mida demonstreeriti näitusel. Maali
autoriks on kunstnik, kelle ees ja
perekonnanimi langevad kokku
parempoolsel fotol oleva
korvpalluri omadega. Kes on maali
autor?

14. Küsime Eesti poolsaart, kus asub tervelt kaks tuletorni, neist üks on Eesti ainus töötav
puitttuletorn (ehitatud 1859, 15 m kõrge). Poolsaare nimeline praam oli peategelaseks Eesti
esimeses katastrooffilmis „Keskpäevane praam“. Poolsaar?
15. Maailma ajaloo suurima nominaaliga rahatäht oli kasutusel Ungaris 1945.-46. aastal.
Tegu oli rahaga mille numbrit kirjutati 1 + 21 nulli= sekstiljon. Mis oli suurima
nominaaliga rahaühiku nimi? Küsitav rahaühik oli Ungaris kasutusel 1. jaanuarist 1927
(vahetas välja korona) kuni 31. juulini 1946.(asendati forintiga)
16. Küsime suusatajat, eksmaailmameistrit, kes on võitnud 7 MK
etappi. Olümpiamängudelt on tema parim individuaalkoht kuues.
Kuid ta on olümpial saanud tunda ka neljandaks jäämise tunnet.
Ta on üks kahest välismaalasest suusatajast, kes on osalenud
kõigil Otepää MK etappidel (parim koht siiani kolmas).Kes?

17. Küsitavat taime võib nimetada taimeriigi pioneeriks, kes moodustab seal, kus taimestik
on metsaraiete või tulekahju tõttu hävinud, kiiresti suuri kooslusi. Taime hüütakse poeetiliselt
suve säraküünlaks, sest tema lehtederohke ja sageli mehekõrguse varre otsas paiknev
õiekobar lahvatab juunikuu lõpust õitsema ja nii lõõmavad raisemikud roosas õietules kuni
augustini. Neil aegadel, mil Hiina tee oli kallis kaup, kääritati sageli selle taime lehti ning
müüdi neid päristee pähe-sellest ajast on pärit ka taime venekeelne nimetus –Ivan Tšai.
Taime teel on rahustav valuvaigistav ja krampe peletav toime, see ravib unetust ja peavalu.
Oma toimelt meenutab palderjani. Angiini, silma- või nahapõletiku puhul ning furunkulite ja
haavandite korral aitavad loputused ja mähised teega. Sellega on saadud häid tulemusi isegi
kasvajate, naha- ja lümfisõlmede tuberkuloosi ravimisel ning mao -, soolte- ja maksahaiguste,
samuti kehvveresuse korral. Häid tulemusi on saadud kõhulahtisuse puhul ning vereringe
haiguste korral. Nii on tast abi aeglase vereringe, peavalude korral. Rahvameditsiin tunnistab
teda kui vähi- ja viljatusevastast ravimit. Mis taim?
18. 4. detsembril 1791 ilmus maailma esimene pühapäeviti trükitav ajaleht. Ajalehe juures on
töötanud paljude teiste hulgas ka George Orwell ja Kim Philby. 1956. aastal avaldas just see
ajaleht esimesena läänemaailmas, täies mahus Hrustsovi salajase kõne parteikongressil, mis
paljastas osaliselt Stalini veretööd ja võimuliialdused. Nimetage see briti pühapäevaleht!

19. Sellist õhukeseteralist pistoda kasutasid rüütlid, raskelt vigastatud
vastasele või võitluskaaslasele viimase halastava torke tegemiseks- tegu oli
nö „halastuslasu eellasega“ Relva tera pidi olema piisavalt pikk ja tugev kuid
samas piisavalt õhuke, et tungida soomusrüü plaatide vahele. Tihti kasutasid
jalastunud rüütlid seda relva ka vahetus käsitsivõitluses, lootuses tabada
sellega näiteks vastase kiivri vaatepilu või teisi kergemini haavatavaid kohti.
Kristliku traditsiooni kohaselt pidi algselt relva käepide olema ristikujuline,
et rüütel saaks peale võitlust seda kasutada krutsifiksi aseainena
palvetamisel.Hiljem lähtuti käepideme kuju juures pigem praktilisusest kui
religioossusest.Esimesed teated sellise relva kasutamisest selle nimega on
pärit 12. sajandist. Kuni 15. sajandini kuulus selline pistoda iga endast
lugupidava rüütli standardvarustusse.Selle relva kasutamist on korduvalt
kirjeldatud näiteks Sienkiewiczi „Ristirüütlites“.Relva nimi tulenebki tema
peamisest kasutusvaldkonnast. Mis relv?
20. Küsime 1983. aasta filmi, mis oli läbimurdefilmiks sellistele tuntud tegijatele nagu Don
Simpson & Jerry Bruckheimer produtsentidena, Joe Esterhazy stsenaristina ja Adrian Lyne
režissöörina. Filmi peaosades olid Jennifer Beals, kes kehastas tantsustaariks püüdlevat
terasetöölist ning tema boyfriendi mänginud Michael Nouri. 80. aastate alguses lõi film laineid
kui katse tuua MTVst tuttavaks saanud muusikavideo formaat suurele ekraanile. Filmi
soundtracki lood muutusid hittideks ja plaat soundtrackiga sai 1984 Grammy. Filmis kõlanud
lauludest kaks kandideerisid Oscarile ja Giorgo Moroderi laul „What a Feeling“ Irene Cara
esituses Oscari ka võitis. Filmis kõlasid veel Joe Esposito „ Lady, Lady, Lady“, Laura
Branigani „Gloria“ ja „Imagination“, Kim Carnesi „I`ll be Here Where the Heart is“, Donna
Summeri „Romeo“. Oscarile kandideeris veel Michael Surbello „Maniac“.
Hittfilmis „Full Monthy“ õppisid mehed tantsu just seda filmi vaadates ja selles filmis näidatud
nõks, kuidas tantsu ajal särgi alt rinnahoidja eemaldada, on leidnud ohtralt jäljendamist. Mis
film?(kuulete ka Oscari võitnud filmilugu)
21. Küsime lahte Aadria meres, milline on vaid 19km2 suurune Trieste lahe osa. Oma
marginaalsest suurusest hoolimata on see laht pikaajalise Horvaatia ja Sloveenia piiritüli
põhjuseks. Laheäärsed suurimad asulad on Portoroz, ...... ja Lucija, millised kõik asuvad
Sloveenia poolel. Lahte suubub Dragonje jõgi. Mis on selle Euroopa Liidu sisest tõsist
piirtüli tekitava lahe nimi? (Küsimus on pühendatud Margus Maistele )
22. 1949-55 viibis küsitav poliitvangina Kasahstanis. 1963 lõpetas ta ERKI. Hiljem oli
mõnda aega kirjastuse“ Eesti Raamat“ peakunstnik. Ta on illustreerinud Sirge „Maa ja
rahva“, Hindi „Tuli öös“ Smuuli „Õhtu Nekrassoviga“, Ristikivi „Inimese teekonna“. Teinud
hulgaliselt margikavandeid. Ta oli ka üks Solženitsõni raamatu „Gulagi arhipelaag“ tõlkijaid.
Kes?
23. Kes oli esimene olümpiamängudel dopinguga vahele jäänud kergejõustiklane, kes
kaotas seetõttu oma olümpiamedali?

24. .........., Richard Gordon, Stuart Roosa, Alfred Worden, Thomas Mattingly ja Ronald
Evans. Kõik need mehed on olnud väga lähedal, millelegi erakordsele kuid sellest siiski
kõrvale jäänud. Nimetage selle nimekirja esimene mees! (Kui nimetate ära selle, mis
meestega on tegu saate 1p)

25. Pildil olev kirik on Eestis ainulaadse suuruse ja
arhitektuuriga puukirik (enamik teisi puukirikuid
on oluliselt väiksemad). Vene mereväelaste
algatusel alustati kiriku ehitusega 1752.
aastal.1827 ja 1870 ehitati kirik põhjalikult ümber.
1963 aastal kirik suleti, 1970ndail oli kirikus
spordisaal.1987 anti kirik nelipühalastele ja alles
2000. aastal taastati EAÕK kogudus.1919-1936 oli
kiriku eesotsas Konstantin Pätsi vend, Isa Nikolai
Päts. Praegu teenib kirikus kolmanda preestrina
Sakarias Leppik(Jaan J. Leppik). Mis kirik?
26.Näete portreed ühest keisrist(1793-1875), kelle välimusest võib
leida sarnaseid jooni president Ilvesega. Lapsepõlvest peale oli küsitav
haiglane ning kannatas vesipäisuse ja langetõvehoogude käes.
Vastupidiselt ootustele jättis isa trooni siiski talle ja küsitav oli keiser
aastatel 1830 -1848. 1848 aastal loobus ta troonist oma 18aastase
vennapoja kasuks ning tõmbus avalikkuse eest kõrvale, elades kuni
surmani Prahas. Tšehhidele ekskeiser meeldis ja nad andsid talle
hüüdnime Hea. Ka vahva sõdur Švejk on nii mõnigi kord vana keisrit
hea sõnaga meenutanud. Nimetage keiser!
27. Küsime 1880. aastast tegutsevat vanglat USAs Californias. Vangla asukate sekka on
kuulunud ka sellised prominendid nagu Timothy Leary, Charles Manson, näitlejad Robert
Downey jun ja Danny Trejo jpt. Maailmakuulsaks sai vangla kui Johnny Cash andis seal
1968 aastal kontserti, mille salvestusest anti välja LP“At ....Prisons“ Aasta hiljem kordas
Cash sama San Quentini vanglas, kuid see plaat polnud enam nii edukas. Juba 1956. aastal
oli Cash kirjutanud aga loo“The ...Prison Blues“ Nimetage see muusikaajalukku jälje
jätnud vangla, kus ajavahemikul 1895 kuni 1937 poodi üles 93 surmamõistetut (hiljem
viidi hukkamised üle San Quentini).
28. Seda teadusemeest tabas elus nii mõnigi raske saatuselöök. Armastatud
esimene abikaasa suri varakult, üks poegadest hukkus I maailmasõjas, teine
poeg hukati 1945 kui Hitlerile kavandatud vandenõust osavõtja. 1944. aastal
langes tema majale pomm ning hävinesid kõik elu jooksul kogutud käsikirjad
ja päevikud. Kes on see õnnetusest õnnetusse liikunud nobelist?
29. Nimetage linn Lätis, mis kandis 1967-91 nime Stucka (tuntud Läti kommunisti, Lenini
sõbra auks). Linn rajati 1960ndail lähedusse rajatud Plavinase hüdroelektrijaama töötajate
tarvis.Praegu on linn samanimelise rajooni halduskeskus ja seal elab u 9000
elanikku.Küsitavast linnast on oluliselt tuntum kindlasti naaberlinn Koknese - vürst Vjatsko
kodukoht. Meie poolt küsitavas linnas peaks eestlastele suurimat huvi pakkuma võimalus
ööbida Lacpleca iela 6 asuvas hotellis Perses (Koknese asub Perse jõe suubumiskohas
Daugavasse). Mis linn?
30. Kuulete heliteost, mille saatel esitas viimasel iluuisutamise MMil oma lühikava Jelena
Glebova.Vabakava tegi ta Orffi “Carmina Buranale”. Kes on helilooja?

37. Eesti tennisesõbrad on Kaia Kanepist rääkides sageli maininud, et Kaiat takistab
kõrgemale tõusmast liialt suur kehakaal. 1.03.2009 seisuga oli Kaial 1, 81 m pikkuse juures
kehakaalu tõesti 74 kilo. WTA Top -25 seas oli ta selle näitajaga kõige raskem. Kuid kui
arvutada välja WTA TOP-25 kehamassiindeks, siis Kaial on see 22,6, selle näiduga on ta
teisel kohal, kuid iseenesest on see number täiesti normaalne ja paljude teiste omaga
praktiliselt võrdne. Kes on aga kehamassiindeksiga 24,1 oma 1,74 pikkuse ja 73 kg
kaaluga TOP -25 ülekaalukalt kõige „tüsedam“tennisist? Kaia on temaga tenniseväljakul
kohtunud.(See küsimus on pühendatud Heino Raivetile)
38. Mõnede autorite arvates on kõrvaloleval fotol olev kujuke kõige
varasem kunstimälestis inimkonnna ajaloos ning ühtlasi ka esimene
teadaolev inimkujutis kunstis. Jan Uuspõllu monoteatritükis „Ürgmees“ on
küsitava kuju koopia ainus, mis peale Uuspõllu lavale mahub.Mis nime all
tuntakse seda nooremast paleoliitikumist pärit kujukest? (küsimuse
seostamine eelneva küsimusega on meelevaldne ja lubamatu)

39. Küsime elanike arvult väikseimat linna maailmas, millises on metroo. Elanike arvult on
linn oma riigis viiendal kohal(115 900). Selles linnas 1923 sõlmitud rahuleping Antandi
riikide ja Türgi vahel, määras Türgi tänapäevased piirid ja tähistas sellega sõltumatu Türgi
rahvusriigi teket. Linna lähedal on juba aastakümneid elanud IKEA omanik Ingvar Kamprad.
1989. aastal toimus linnas Eurovisiooni lauluvõistlus. Linnas asub rahvusvahelise
uisuföderatsiooni ISU peakorter ja linna populaarseim spordiala on kindlasti jäähoki. Mis linn
(näete ka linna vaateid)?
40. Need näriliste seltsi ja merisealiste alamseltsi kuuluvad loomad (heterocephalus glaber)
moodustavad imetajatest kõige suuremaid maa-aluseid kolooniaid(ühes koloonias on
vähemalt 75-80 isendit). Nende loomade seas kehtib range hierahia ja kui sotsiaalselt
madalamal positsioonil olev isend kohtab tunnelis kõrgema seisusega isendit tõmbub ta tagasi
, et teine saaks läbi pugeda. Kolooniat juhib ainuke sigiv emane-kuninganna.Emasel on väike
isaste haarem ning ta türanniseerib koloonia teisi liikmeid, kes on sellest tuleneva stressi tõttu
kaotanud sigimisvõime. Nimetage need Ida -Aafrika kuivades savannides elavad
„armsad“ loomakesed?
41. Fotodel on Eesti kaitseväelased õppustel 1930ndail
aastail kasutamas küsitava relva 1925. aasta mudelit.
Seda relva kasutas Eesti armee juba vabadussõjas.
Nimetage see 1902. kuni 1955. aastani tootmises
olnud relv? Relva iseloomulikus tunnuseks on relva lael
asuv padrunipide.

.
42.Kuremäe kloostri ülem aastast 1968 on Varvara Trofimova. Mis on tema vaimulik tiitel
või ametinimetus?

43. Küsitava saare müüsid prantslased 1784 Rootsile.Rootslased koloniseerisid järgneva sajandi
jooksul oma ainsat kauget asumaad jõudsalt kuni 1878. aastani, mil müüsid saare prantslastele
kasudega tagasi. Rootsi perioodist on saarele jäänud hulgaliselt koha- ja tänavanimesid ning ka
saare pealinn kannab Rootsi kunni Gustav III auks nime Gustavia. Ka saare vapil on siiani Rootsi
kolm krooni ilusti alles (vt pilti). Saare pindala on 21 km2 ja püsiasukaid on umbes 8400. Saarel
asub 25 kõrgeklassilist hotelli, kus armastavad oma puhkust privaatselt veeta paljud staarid. Saare
loodus on otsekui loodud romantilise ja privaatse rannapuhkuse tarvis. Nimetage see saar, mille
läh ima iks naabriteks on Anguilla ja Saint M artin ?
44. Mõiste supermodell sai laiema kõlapinna ja kindlad näod aastal 1988,
kui Versace kasutas oma moeetendusel korraga catwalkil viit maailma tolle
aja tuntuimat modelli - Naomi Campelli, Claudia Schifferit, Linda
Evangelistat, Cindy Crawfordi ja küsitavat. Calvin Kleini tollase
lemmikmodelli täht lõi eriliselt särama kui fotograaf Steven Meisel pildistas
küsitavat koos Campelli ja Evangelistaga ning neist sai nn
„Moekolmainsus“(trinity). Tiit Naaritsa(küsimus on ühtlasi talle pühendet)
ühes lemmikfilmis „The Rounders“ on dialoog, kus Matt Damoni tegelane
ütleb John Turturro tegelasele –„I need fifteen thousand dollars." Turturro
vastab talle –„I need a blowjob from ............" Kes on see kaunitar piltidel?

45. Näete ühe Eestis asuva
hoone hiilgavat minevikku ja
trööstitut tänapäeva. Mis
hoone?

46. Koerarakendispordi maailma parimad selgitatakse välja just sellel, umbes 1800 km pikkusel
võidusõidul. Võistlust peetakse kangelasliku retke mälestuseks, mis toimus 1925. aasta veebruaris,
mil Anchoragest toimetati Nomesse difteeriavaktsiin. Võistlus on saanud nime jõe järgi, mööda mida
võistlustrass osaliselt kulgeb. 1973. aastal tuli võistluse esimeseks võitjaks Dick Wilmarth.
Viiekordseks võitjaks on tulnud Rick Swenson. Neli korda on võita õnnestunud Jeff Kingil, Martin
Buseril, Doug Swingleyl ja legendaarsel naisvõistlejal Susan Bucheril. Kui šveitsi päritolu Martin
Buserit peavad korraldajad omaks poisiks, siis norralase Robert Sorlie võitu 2003 loeti suurimaks
sensatsiooniks võistluse ajaloos (2005. aastal kordas norrakas oma esikohta). M is nime all seda
võistlust tuntakse?
47. 1990ndate aastate alguses ujus pinnale palju kahtlasi ärimehi. Üheks selliseks oli AS Comex juht,
kelle tegevus hõlmas pea kõiki valdkondi alates Vestmani äri pidamisest ja lõpetades
relvakaubandusega. Legendaarseks muutus küsitav aga nn Nigeeria võlakirjade afääriga kui mees
laenas Eestist kokku u 50 miljonit krooni ja haihtus nendega Nigeeriasse (hiljem Inglismaale).
“Nigeeria suursaadiku” hüüdnime pälvinud aferistiga sama perekonnanime kannab kultusfilmis
„Noor pensionär“ Lia Laatsi tütart ja Ervin Abeli tehnikahuvilist hoolealust mänginud noor
näitlejatar. Samuti leiame sellist perekonnanime kandva sportlase NSVLi floretinaiskonna
koosseisust, milline võitis kuldmedalid 1960, 68 ja 1972 aasta OMidelt ning hõbeda 1964 Tokio
mängudelt. Seega on tegu Svetlana Tširkova naiskonnakaaslasega. Nimetage nende kolme persooni
ühine perekonnanim i!
48. Näete maali „Sõprade randevuu“. Lisaks oma arvukatele sõpradele on kunstnik mahutanud
maalile ka kaks ammu surnud tegelast - oma lemmikud Dostojevski ja Raffaeli. Kes on kunstnik?

49. Selle daami parfüümibränd kannab nime Boudoir. Parfüümipudel
kujutab endast klaasist pjedestaali, millele toetud kuninglik riigiõun küsitava sümbol, sellel omakorda kuldne kalliskividega ehitud Malta rist
ja Saturni rõngast meenutav rõngas. (See on loomulikult de luxe pudeli
kujundus.) Odav masstarbijale mõeldud 50 ml pudelike seda parfüümi
maksab u 50 USD. Kes on see daam?

50. 1969. aastal sai briti ansambel The Flying Machine hakkama oma ainsa hitiga. Kellestki
kurvavõitu neiust Rosemariest kõnelev laul tõusis USA Billboardi edetabelis 5. kohale ja singlit
müüdi üle miljoni eksemplari. Euroopas puudus laulul igasugune edu kui välja arvata Eesti NSV, kus
loo kaver sai ülipopulaarseks. Nimetage The F lying M achine ainsa hiti eestikeene pealkiri! Loo
autorid on Tony Macaulay ja Geoff Stephens
51. Tänaseks peetakse väga ohustatuteks umbes 200 linnuliiki.

Üks veidramaid ja kindlasti haruldasemaid nende seas on
küsitav. Lind elab Uus–Meremaal ja on ainus lennuvõimetu
papagoi maailmas. Populatsiooni suu ruseks maailmas on
hetkel u 80 isendit. Nimetage see üliharuldane lind
(strigops habroptilus)!

52. Araabia Lawrence tuntuimaks vägitööks I maailmasõja aegse Araabia
vastupanuliikumise ajal oli 1917. aastal toimunud pöörane reid, mille käigus
vallutati türklastelt viimane nende kätte jäänud Punase mere äärne
sadamalinn-kindlus. Kindlus oli ette valmistatud vaid mere poolt ette võetava
rünnaku tõrjumiseks, sest maa poolt peeti linna vallutamatuks. Araabia
Lawrence läbis aga kahe kuuga kõrbe ja vallutas koos u 50 araablasest
vabatahtlikuga linna.
Seda retke on kujutatud ka põhjalikult kujutatud ka filmis „Lawrence of
Arabia“. M is linn va llutati? ( Näete ka linna tänapäevast suurimat
vaatamisväärsust.)
53. Küsitavasse ühendusse kuuluvad Poola, Tšehhi, Slovakkia ja Ungari. Ühendus sai alguse
Tšehhoslovakkia, Poola ja Ungari tippkohtumisel ühes Ungari linnas 15. veebruaril 1991 kui kolme
riigi juhid otsustasid oma riikide vahelise koostöö kaudu edendada Euroopa integratsiooni. Ühenduse
ainus institutsioon on 1999 asutatud Rahvusvaheline ...... Fond, mille peakorter asub Bratislavas.
Ühendus kannab sama nime Ungari linnaga, kus ta asutati. M is on ühenduse nim i?
54. Kuulete koos oma bändiga The Licks

esinemas näitlejannat, kes kandideeris
1992. aastal parima naiskõrvalosa Oscarile
filmiga „Cape Fear“. Küsitav on tuntud ka
kui Brad Pitti endine pruut. Muusikaliselt
on ta teinud koostööd ka ansambliga
Prodigy. Hiljuti lõi ta uue ansambli The
New Romantiques, millisega salvestab
hetkel plaati „Terra Inqognito “. Tuntud
näitleja on ka küsitava isa Geoffrey. Mis on
isa ja tütre ühine perekonnanimi ?
61 . Vasakul on kuulsa ema autoportree ja paremal sama kuulsa poja tüüpiline Pariisi (Montmartre)

linnavaade. Tsirkuses trapetsiartistina 15aastasena kuulsaks saanud ema alustas peale rasket
kukkumist modellitööga, olles muusaks ja modelliks Toulouse-Lautrecile, Renoir`le, Degas`le ja
paljudele teistele. Vastutasuks õpetasid nood tüdrukule maalimist ning kinkisid talle kamba peale ka
poja, kelle tegelikku isa ei tea keegi, kuid kelle oli kui eeldatavalt kuulsa kunstniku töö lahkelt nõus
signeerima üks vähetuntud Hispaania kunstnik. Poega tuntaksegi selle hispaanlase antud nime järgi.
Näete nii ema kui poja loomingut. Nimetage nii ema(1865 -1938) kui poeg(1883-1955)

62. Küsitav Itaalia moebränd asutati 1954. aastal Bolognas Ada Masotti poolt. Juba 16. sajandist
alates on Bologna olnud tuntud siiditootmiskeskus, seega sobitus Masotti väike töökoda suurepäraselt
ümbritsevasse keskkkonda ja saavutas kvaliteetse naistepesu tootjana kiiresti edu. Tänasel päeval
juhib firmat Ada poeg Alberto Masotti. Küsitavat luksuspesubrändi müüb maailmas u 3800
samanimelist butiiki ja firma naudib luksusliku naistepesu osas turuliidri seisust. Aluspesu
Lamborghiniks või püksikute Pradaks kutsutavat pesubrändi eelistavad kanda näiteks Madonna,
Jennifer Lopez ja Nicole Kidman. Eestis tegeleb selle pesubrändi turustamisega Jaan Tootsi haaremi
esinaine Kersti. Kuressaares on olemas pesubrändiga samanimeline restoran. Nimetage see luksuslik
pesubränd?
63. KGB luurevõrgustikule sai hukatuslikuks 1991. aasta Moskva riigipöördekatse. Putšis osalenud
KGB saadeti laiali ja paljud kagebiidid pidid otsima endale uut rakendust - kes maffias, kes poliitikas.
Tollaseid segaseid aegu kasutas poliitikasse minekuks ka küsitav KGB kindral. Oma avalikes
esinemistes kritiseeris ta pidevalt nii oma endiseid ülemusi kui ka Gordijevski taolisi reetureid. 1995.
aastal otsustas ta Venemaalt lahku da ning kolis USAsse, USA kodanikuks sai ta aastal 2003. Putinit
on ta avalikult nimetanud sõjakurjategijaks, selliste väljaütlemiste eest mõisteti ta Venemaal lääne
kasuks spioneerimise eest tagaselja 15 aastaks vangi. Oma KGB karjääri vältel osales küsitav
aktiivselt näiteks Bulgaaria dissidendi Markovi „Vihmavarjutorke“ operatsiooni läbiviimisel, praegu
on ta tegev USA Spionaažimuuseumi töös. Kes?
64. Küsime panka, mis tegutseb Eesti pangandusturul alates 1999. aastast. Kuni 14. maini

2008 tegutseti nime all SBM Pank. Rahvusvahelisel pangandusgrupil on üle 500 kontori 11
riigis. Eestis on peakontor Tallinnas ning kontorid Tartus, Jõhvis ja Pärnus. Panga suurim
eraisikust omanik on Kreeka magnaat Nikolaos Sarros. Panga peadirektoriks Eestis on Riho
Rassmann, juhatusse kuuluvad lisaks temale veel Sven Raba, Mart Veskimägi ja Roul Tutt.
Mis pank?
65. 2008. aasta maailma parimaks jalgpalluriks valitud Christiano Ronaldo mängib ManUs.
Millise klubi eest mängib jalgpalli aga 2008. aasta maailma parim naisjalgpallur Marta?
(Õige linna eest 1 punkt)
66. Fotol olev kaunis daam(1949-2002) oli elu lõpuaastatel tuntud kui
feministliku pornovastase liikumise üks liidreid. Tõeliselt kuulsaks sai ta
aga oma muljetavaldavate fellatiostseenidega 1972. aasta kultusfilmis
„Deep Throat“. Ta on hiljem väitnud, et oma lühikeseks jäänud pornokarjääri alustas ta vaid oma sadistliku eksabikaasa-pornoprodutsent Chuck
Traynori nõudmisel. 2008. aastal jõudis LAs lavale temanimeline rockooper
ja valmimist ootab mitu tema elust pajatavat filmiprojekti. Ron Jeremy on
oma mälestusteraamatus heldusega meenutanud juhust, kus tal oli võimalus
silitada koera, kelle isa oli mingis nišipornokas keppinud küsitavat. Kes on
see pornolegend ? (küsimus on pühendatud Indrek Paavlele)

67. Näete Vrubeli maali oma abikaasast, kes kehastab üht peaosa

meie poolt küsitavas ooperis. Just selle ooperi etenduse ajal Kiievis
1911 lasti maha Pjotr Stolõpin. Nimetage ooper ja helilooja.
Kuulete ka ooperi finaali. Tuntuim pala ooperist on aga hoopis
ooperi 3. pilti lõpetav instrumentaalpala, mida võis kuulda ka filmi
“Kill Bill“ soundtrackil.

68. Üheks maailma parimaks sukelduskohaks loevad spetsialistid väikest 12 ha suurust saart,

mille territoriaalse kuuluvuse üle vaidlesid pikalt Indoneesia ja Malaisia. Alles 2002. aastal
otsustas rahvusvaheline arbitraažikohus, et saar kuulub Malaisiale. Saar kujutab endast
vulkaanilise koonuse tipus asuvat tillukest platood, mida kolmest küljest ümbritsevad
korallrifid. Saare üheks hinnatuimaks huviobjektiks on veealun e koobas - nn „kilpkonnade
hauakamber“. Looduskaitsjate survel ei luba Malaisia valitsus Kalimantani kirderanniku
lähistel asuvale saarele päevas üle 120 sukelduja, seega tuleks reisi sinna põhjalikult ette
valmistada. 2000. aasta aprillis ületas saar rahvusvahelise uudiskünnise kui filipiinlastest Abu
Sayafi terroristid röövisid seal 10 turisti ja 11 kohalikku töötajat, kes õnnestus vabastada alles
enam kui aasta kestnud läbirääkimiste järel peale lunaraha tasumist. Mis saar?
69. Hoki „Triple Gold Club“i kuulub 22 hokimeest, kelle auhinnakapis
on nii Stanley karika võit, maailmameistritiitel kui olümpiakuld. 9
rootslase, 6 venelase ja 5 kanadalase kõrval kuulub klubisse ka kaks
tšehhi. Üks neist on Jaromir Jagr. Küsime teist - tšehhi kunagise
hokikuulsuse Jiri Bubla poega, 1998. aasta olümpiavõitjat, 2005.
aasta maailmameistrit ja 2002. aasta NHLi võitjat Detroit Red
Wingsi ridades? Sel hooajal mängis 1971 sündinud hokimees Tšehhi
Extraligas HC Litvinovi meeskonnas.
70. Pildil oleva kõrge briti aumärgi asutas 1940. aastal kuningas George

VI, et autasustada äärmiselt ohtlikus olukorras sooritatud vaprate tegude
eest tsiviilisikuid. Briti aumärkide hulgas loetakse seda Victoria risti järel
tähtsuselt järgmiseks . Kokku on seda aumärki seni välja antud 404 tükki.
Mis aumärk? Aumärki on antud välja ka kollektiivselt – näiteks on
sellega autasustatud Maltat.
71. Filmis „Lost in translation“ sõidab B. Murray kehastatav tegelane Tokyosse, et osaleda

reklaamklipis Jaapani tuntumaile viskibrändile. Viskispetside poolt kõrgelt hinnatud märjuke
on kaasanud oma reklaamikampaaniatesse läänemaailma staare juba 1970. aastate algusest,
esimene oli Sammy Davis jun. Reklaamklippe on lavastanud ka näiteks Akira Kuroshawa ja
Francis Ford Coppola. Lisaks viskidele toodab korporatsioon ka õlut, likööre ja kohalikke
karastusjooke. Tuntumiad viskisorte - Kaku -Bin, Royal, Red, Tory`s, White, Yamazaki. Mis
nime kannab Jaapani ja kogu Aasia tuntuim ja parim viski?
72. Marek Unt, Piret Sootla, Volmer Kliimand ja Elena Kuznetsova on toredad noored Eesti
inimesed, kelle nimed ei ütle meile üldjuhul mitte midagi, aga ometi me teame neid hästi. Kellega on
tegu?

73. Afgaani sõjamees hoiab fotol käes legendaarset relva, milline
kuulus Briti armee standardvarustusse aastatel 1895 kuni 1957.
Töökindel ja täpne relv leiab ka tänapäeval aktiivset kasutust näiteks
India militaarstruktuuride poolt. Liitlasväed on viimasel ajal mures
just nende relvade kasutamise sagenemise tõttu Afganistanis ja ka
Iraagis. Kui anda taliibile kätte AK-47, teeb ta sekunditega valangu,
enamasti küllaltki ebatäpse ja kulutab ohtralt laskemoona. Sellise
vintpüssiga relvastatud osav taliib aga võib tabada kilomeetriselt või

kaugemaltki distantsilt oluliselt täpsemalt ja samas oma asukohta
reetmata. Kuna neid odavaid relvi on toodetud umbes 17 miljonit ja
ka Afganistani liikus neid arutul hulgal, teeb sageli ka enam kui
sajandivanune püss praegu hulgaliselt pahandust. M is nime see relv
kannab?
74. Vaid kaks korvpallurit on suutnud võita Euroliiga (Euroopa meistrite liiga/European Champions
cup), NBA meistrisõrmuse ja OM kulla - Manu Ginobili ja Bill Bradley.
M illise klub i ridades võitis Euro liiga M anu Ginobili?
75 . Küsime etnilist gruppi/rahvust, kellest 7 miljonit elab Myanmaris,
umbes pool miljonit aga Tais. Myanmari hunta on surunud veriselt maha
kõik rahvuse katsed püüelda iseseisvuse või autonoomia poole ning
paljud inimesed on sunnitud põgenema Taisse. Just selle rahva
päästmisega tegeleb Rambo IV filmis John Rambo. Enne Rambo filmi
tunti rahvast peamiselt nende oskusliku kaelavenitamistehnika tõttu (vaata
pilti). Nimetage see rahvas, kes ise nimetab end Pwa Ka Nyaw P o ja
keda Tais mõnevõrra eksitavalt kutsutakse ka Yangideks või
Kariangideks!

76 . Peale Teist maailmasõda Punaarmees ja laevastikus toimunud mässukatsetest on tuntuim ehk 8.
novembril 1975 juhtunu. Riias baseerunud allveelaevahävitaja meeskond oli ilmselt pühadeaegses
raskes joobes või kannatas järelnähtude käes ning tõstis zampolit Sablini juhtimisel laeval mässu.
Protesteeriti väidetavalt partei ja sõjaväe ladvikus valitseva korruptsiooni ja leninlikest ideaalidest
eemaldumise vastu. Mässajate eesmärgiks oli viia laev Riia lahest välja ning suunduda Leningradi,
kus sooviti silduda Neeval Aurora kõrvale ning anda sealt oma nõudmised Kesktelevisiooni kaudu
eetrisse. Kui laevastiku juhtkond sai mässust juhuslikult teada, oldi kindlal veendumusel, et laev
üritab lihtsalt läände põgeneda. Kõigil oli ju meeles leedukast allveelaevniku Jonas Pleskyse juhtum,
kes 1961 koos laevaga Gotlandi putkas. Laevastiku ja õhujõudude ühise rünnaku tulemusena suruti
mäss maha. Sablin lasti peale kiiret kohtumõistmist maha ja ühele juudisoost madrusele anti igaks
juhuks 8 aastat. M is oli se lle laeva nim i, m ille meeskond ennast kollektiivselt lo lliks jõi? Laeva
nime eestikeelse tõlke eest saab 1punkti

77. Fotol olev maja on üks Viini vaatamisväärsustest.
Kes on selle maja arhitekt? Maja kannab arhitekti
nime. Näete ka teisi küsitava isiku töid.

78. Kes laulab?

79. 1996. aastal algas Eesti Eurovisiooni nö „kuldne ajastu“. 27. jaanuaril toimus Tallinna

Linnahallis Eesti eelvoor, kus osales 13 lugu. Esitajate seas oli kahe looga ka näiteks Tõnis
Mägi, üles astusid ka Kirilee Loo, Sirje Medell ja paljud teised tänase päeva seisuga
kummalisevõitu eurolaulikud. Võistluse võitis Priit Pajusaare “Kaelakee hääl“, mis kogus
rahvusvaheliselt žüriilt 62 punkti. Sama palju punkte kogus ka teisele kohale tulnud laul „Me
rõõm ei kao“. „Kaelakee hääl“ sai Euroopasse vaid tänu sellele, et kogus rohkem žürii
liikmete maksimumpun kte. Kes oli tänaseks unustatud II koha loo autor ja esitaja?
80 . Maalil on kujutatud Peterburi ülikooli rektori Andrei Beketovi
tütrepoega ja Dmitri Mendelejevi väimeest. Juubilaride koolipõlves oli
tõenäoliselt enamuses üldhariduskoolides olemas selle maali repro. (JA
oma klassikaaslastega kutsusid meest kunagise kalevlase järgi
Žulanoviks). Mees oli ka tuntud kui ohjeldamatu naistekütt.
Maali autor on tuntud vene kunstnik, kes hoiab tänaseni enda käes vene
kunsti müügirekordit kunstioksjonitel – 2007. aastal müüdi Christie
oksjonil tema maal „Maastik vikerkaarega“ 7,33 miljoni USD eest.
Vikerkaaremaalija oli seltskonnas tuntud kui avalik homoseksuaal.
Kunstnik armastas käia suvepuhkusi veetmas Sillamäel (maal
„Sillamäe Narva lähistel“). 1923. aastal emigreerus ta Venemaalt
Pariisi, kus tegeles elatise teenimiseks illustraatorina ja erootilise
kunstiga. Nimetage sümbolistid - nii portree autor(1869 -1939) kui
portreel kujutatu(1880 -1921)!
81. Küsime USA idaranniku üht suuremat poolsaart, kuhu mahub ära terve Delaware osariik,
lisaks veel osa Marylandist ja Virginiast. Poolsaare suurim linn on Delaware pealinn Dover ,
tuntuim kaubandus ja ärikeskus Salisbury Marylandis. Nimetage see 14 127 km2 suurune
poolsaar, mida ümbritsevad Chesapeake laht ja Delaware väin ning kus elab u 681 000
elanikku. Poolsaart nimetati kuni XX sajandi alguseni mitme eri nimega, praegune nimi võeti
kasutusele 1913 ja muutus ametlikuks 1920ndail aastail.
82.Fotodel olev sportlane on nii
Euroopa meister, maailmameister kui
ka olüm piavõitja. Kes?

83.N imetage fotodel nähtav haisupuuline!

84. Kuulete ühe ansambli suurimat hitti. Ansambel?

31. Seda metalli leidub looduses suhteliselt vähe, kuid see-eest on teda väikestes kogustes pea kõikides
elusolendites. Arvatakse, et just selle metalli kõrge sisalduse tõttu omavad murakad head ravitoimet.
Väga palju leidub seda metalli merituppedes, meripurades ja merisiilikutes, kõige kõrgem on selle
metalli sisaldus aga väga mürgises rohelises kärbseseenes. Selle metalli kõige rikkam mineraal on

Soomes avastatud karelianiit, mis sisaldab 93% metalli oksiidi. Metalli toodetakse siiski põhiliselt
naftast ja masuudituhast. Seda metalli kasutatakse terase legeerimiseks ning kosmoseaparaatide
ehitusel, kuna ta on rasksulavaist metallidest kergeim. M is metall?( Ilmar Lumistele pühendet
küsimus)
32 . 1920. aastal küsitles Briti reklaamiagentuur õllejoojaid, pärides, miks nad joovad Guinnessi. Kõige
levinum vastus oli: “Sest see teeb mulle head.” See ütlus sai Guinnessi pika ja eduka
reklaamikampaania aluseks. Hüüdlause “Guinness on teile hea!” autoriks peetakse aga ühte tuntud
krimikirjanikku, kes tol ajal ühes reklaamiagentuuris töötas. Ta elas 1893-1957, tema
detektiivromaanide peategelane on erudeeritud lord Peter Wimsley. Teostest võib mainida “Üheksa
rätsepat”, “Kelle laip?”, “Tugev mürk”. Ta on kirjutanud ka usuteemalisi värssnäidendeid ja esseid ja
tõlkinud Dantet. Kes?
33. Ta sündis Petsamos, sai nimeks Maila Elizabeth Syrjäniemi. Kui ta
oli kahene, kolisid vanemad Ameerikasse. Hiljem väitis ta, et on Paavo
Nurmi sugulane ja võttis endale nimeks Maila Nurmi. Pärast kooli
tegutses fotomodellina ja poseeris ka Man Rayle. Esimese filmirolli sai
1947, filmikarjäär aga eriti edukas ei olnud ja temast sai erootikamodell
ja lõpuks teatri riietehoidja. 1953 äratas ta ühel maskiballil oma
kostüümiga teleprodutsendi Hunt Strombergi tähelepanu ja ta palgati
õudusshow`d juhtima. Tema esinejanime kandev show sai kiiresti

ülipopulaarseks. 1954 kandideeris ta Emmyle, seejärel mängis taas
filmides, millest tuntuimad on “The Beat Generation” ja Ed Woodi
kultuslik “Plan 9 from Outer Space”. Ta ripsutas tiiba Orson Wellesi ja
James Deaniga, 1955 üritati teda tappa. Filmikarjäär käis aga kiiresti
alla ja 1962 teenis ta elatist põrandapaigaldajana. Seejärel hakkas ehteid
meisterdama ja avas omanimelise ehetepoe. Tema toodangu fännid olid
Grace Slick, Jefferson Airplane ja perekond Zappa. 2001 avas ta oma
veebilehe, et kaubelda seal oma tuntuima tegelaskuju järgi tehtud
kaupadega. 2006 tehti temast USAs ka pikk dokfilm. M illise nime all
me seda naist (1921 -2008) paremini tunneme ehk mis o li tema
tuntuima tegelaskuju nim i, m ille ta endale esinejanimeks võttis ?
34 .Ta õppis soome keele selgeks raadio vahendusel ja hakkas
soome keeles luuletama. Tema luuletusi avaldati Karjala ajalehes
Punalippu alates 1959.aastast. Esimene luulekogu “Usko
aurinkoon” ilmus samuti Petroskois 1969. Eestis on tal ilmunud neli
luulekogu ja valikkogu, kusjuures kõikide puhul on tegemist
tagasitõlkega soome keelest. 2003 ilmus aga paralleelk ogu
“Iltakävellyllä/Õhtune jalutuskäik”. Tema luulet on esitatud
Yleisradios ja Soomes ka ohtralt viisistatud. Kes on see Eestis elav
eesti luu letaja, Valgetähe teenetemärgi kavaler ja 2008. a Juhan
Liivi luu leauhinna võitja?
35. See ametinimetus on pärit Ida Rooma keisririigist, kus nii kutsuti kõrget

hoovkonnaametnikku, kes vastutas valitseja hobuste eest. Hiljem muutus see tiitel päritavaks
ja seda on omistatud nii kõrgetele sõjaväelastele kui tsiviilametnikele. Tänapäeval on tegemist
mitte just eriti kõrge kraadiga ametiisikuga. Kellest jutt?

36. Kuulete esinemas üht tänavuse Jazzkaare suurimat staari. Kes laulab?

55 . Fotodel on maailma tõenäoliselt kuulsaim motokaskadöör, kelle nimel on tänaseni arvukalt
erinevaid Guinnessi rekordeid nagu näiteks hüpe üle 14 kõrvuti pargitud autobussi kogupikkusega
34,5 meetrit. Võib -olla kuulsamad kui tema arvukad õnnestunud hüpped, on aga mõned
ebaõnnestumised nagu hüpe üle Las Vegase Ceasars Palace purskkaevude või katse hüpata üle
Snake Riveri kanjoni rakettmootorrattal. Kindlasti on läinud ajalukku ka tema hüpe ühelt NY
pilvelõhkujalt teisele ja paljud teised kaelamurdvad trikid. Mehest valmis juba aastal 1971
temanimeline mängufilm, milles teda kehastas George Hamilton. 2004. aasta telefilmis kehastas
küsitavat aga C.S.I staar George Eads. Mees, kes on oma karjääri jooksul olnud 27 päeva järjest
koomas ning murdnud korraga üle 40 luu, suri 2007. aastal ja praegu jätkab tema tegevust tema
vanem poeg Robbie, kes aeg ajalt purustab ja kordab isa rekordeid. St. Louisi lõbustuspargis avati
möödunud aastal ühed maailma suurimad puidust valmistatud Ameerika mäed, mis kannavad
küsitava nime. Kes on see miljon ite Ameerika poiste iidol?
56. Küsime 17aastasena profitennisistiks hakanud meest, kes oli tugev eelkõige saviliivaväljakutel.
1960 tuli ta üksikmängus ka oma riigi meistriks. Osales riigi koondmeeskonna eest korduvalt Davis
Cupil, kus tema saldoks jäi 6 võitu 15st matšist.1966 asutas ta firma Sandys S.p.A ja sisenes sellega
spordirõivaste turule. Firma toodang tekitas elevust, sest seni peamiselt klassikaliselt valgete
tenniseriiete kõrvale pakkus küsitav bränd erksavärvilisi ja moodsalõikelisi spordiriideid. Lisaks
tennisele siseneti jõuliselt ka golfi-, mäesuusatamise- ja purjetamisturule. Firma nimetati mõne
aasta möödudes ringi asutaja nime järgi ja tegutseb selle nime all tänaseni, kuuludes hetkel küll
Hiina investorile Billy Ngokile. See firma oli sponsoriks enamusele suurtest 1970. ja 1980. aastate
tennisestaaridest – Nastase, Connors, Gerulaitis, McEnroy, Wilander, Cash, Navratilova ja Sabatini
- kõik nad kasutasid selle brändi tooteid. Samuti olid selle firma sportlased Marc Girardelli, Pirmin
Zurbriggen ja mõnda aega isegi Ayrton Senna. Praegu sponseeritakse tipptennisistidest Ivo
Karlovici, Flavia Penettat, Oliver Rochust,Tommy Roberdot jpt. Nimetage bränd või siis se lle
looja!
57. Looduslikult kasvab pildil olev lill(Brugmansia) Andides ja kuulub ta maavitsaliste sugukonda.
Lill on viimasel ajal muutunud põhjamaades väga populaarseks ilutaimeks ja samavõrra
populaarseks narkotaimeks. Näiteks Tallinna loomaaed oli hiljuti hädas narkaritega, kes loomaaia
ilutaimed sageli õitest puhtaks teevad. Narkootikumina on lill aga ülimalt kahtlane- Doos on paar
õit, neli õit võib koomaseisundi esile kutsuda ja kuus on surmav. Mõjub sarnaselt lehtertapi ja
ogaõunaga. Joove kestab üle kahe ööpäeva. Toimeaine on alkaloid skopolamiin. Indiaanišamaanid
kasutavad taime sageli oma riituste läbiviimiseks ja hallutsinatsioonide esilekutsumiseks. Mürgine
on kogu taim ja iluaiapidajatele soovitatakse seda aedades, kus liiguvad lapsed mitte kasvatada.M is
lill?
58 . Küsime paaristantsu, mis tekkis 1970. aastate New -Yorgis. Tants läbis mitmeid erinevaid faase
70datel, elemente sellest tantsust olid kasutusel nii suurtes "Line Dance" gruppides kui ka erinevates
paaristantsudes nagu Basic ....., Latiino, Hispaania ja Tango .......... John Travolta ja tema film
"Saturday Night Fever" tagas tantsule jääva koha Ameerika popkultuuris. Viimase 20 aasta jooksul
seda tantsitud nii pop, disko, hip-hop või housemuusika saatel. Enamjaolt tantsitakse New Yorgi stiili
või Swing ........ Tants on praegu väga populaarne Moskva klubides. Küsitav on tantsuna kiire ning
sujuv. Tantsusamm kulgeb sirgjooneliselt ning naispartnerile tehakse palju pöördeid. Kuulete 1975.
aastast pärit Van McCoy superhitti, milline on pühendatud küsitavale tantsule. Tants?
59 . Näete ühe riigi raha. M is rahaühik? Õige riik 1p, õige rahaühik 2 punkti.
60. Näete Jaapani traditsioonilisi meestepükse, mida kantakse tänapäeval peamiselt pidulikel
teetseremooniatel, pulmades ja matustel. Samuti kasutavad neid igapäevaselt karate, kendo, iaido,
taido, aikido ja kyudoga tegelejad. Ka Baruto peab neid pükse kandma, kui tal on mõni
võistlusväline ametlik esinemine. Kuidas neid pükse nimetatakse?
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85. Kuidas nimetati Iiri vabariiklaste poolt USAs 1850. aastail asutatud vennaskonda, mis on
saanud kurikuulsa ks oma relvastatud võitlusega Suurbritannia vastu Kanada territoorium il?
1866. aasta jaanuarist novembrini korraldati USAst mitu reidi Kanadasse, kus asuti
relvakokkupõrgetesse briti vägedega. Tuntuim aktsioon toimus mais-juunis 1866, mil u 800 USA
kodusõja veteranist iirlast vallutasid Kanadas Fort Erie ning 2. juunil toimus Ridge Ridgeway lahing
iirlaste ning nende vastu saadetud u 900mehelise Kanada väeüksuse vahel. Lahing polnud kuigi verine
- mõlemad pooled kaotasid surnutena 10 mehe ringis. Kanadalased tõmbasid oma väed tagasi, olles
ehmunud vastaste arvukusest ning heast relvastusest. Iirlased ei hakanud aga vastaste koondumist
ootama ning tõmbusid tagasi Ühendriikidesse, kus USA armee nad relvitustas ning interneeris. Paljud
vennaskonna liikmed sõitsid hiljem Iirimaale ning osalesid seal Iiri vabadusvõitluses. 1880. aastaist on
andmed isegi ühe vennaskonna poolt rahastatud allveelaeva ehitamise kohta Delawares, mida sooviti

kasutada Brittide vastu Iirimaa vetes.
86. Tänane juudiküsimus - fotol on mees, kellest on hetkel teoksil tervelt
kaks filmiprojekti, millest ühe pealkiri on paljulubav „Satan of Wall
Street“. Kes on pild il?

87. 1901. aastal Texases Fort Worthis tehtud fotol on
viis härrasmeest, kellest kolm - Ben Kilpatrick, Will
Carver ja Harvey Logan - on küllalti marginaalse

tähtsusega kujud. Esireas äärtel istuvad Harry A
Longabaugh ja Robert Leroy Parker kuuluvad aga oma
ala klassikute sekka. M is nime all me neid kaht
soliidset härrasmeest paremin i tunneme?

88. Peaaegu lõpetuseks –
kauaoodatud tissiküsimus.
Kes on see blond näitlejatar?

Eesti televaatajale on ta ehk
tuntuim kui seriaali“My name is
Earl“ üks peategelastest.

89. Fotol olev valge mees on Ahto Tanner, Eesti üks tuntumaid rännumehi, kelle pööraseim retk on
kahtlemata üksinda Aafrika läbimine Landroveriga Marokost kuni Namiibiani. Viimane suurim
ettevõtmine oli reis (muidugi üksinda) mootorrattaga Kesk -Aasiasse. Neile eelnesid seljakotiga
kolamised Kesk-Ameerikas, kus mees liitus ajutiselt seal juhuslikult kohatud Rolling Estonians
seltskonnaga ning pikem retk Indo -Hiina poolsaarel. Mees reisib üksi ning on reisihuviliste seas
tuntud tänu oma vägagi loetavatele reisiblogidele, milliseid illustreerivad arvukad fotod. M is
hüüdnime all seda reisimeest tuntakse?

90. Fotol on Brook Busey, endine strippar, kes jõudis staaride
nimekirja 2007. aastal, võites oma originaalstsenaariumiga
filmile „Juno“ nii Oscari, Kuldgloobuse, BAFTA, National
Board of Rewiew ja Writers Guild of America auhinnad. Enne
seda oli ta tuntud oma blogi „Pussy Ranch“ ning memuaaride
„Candy Girl - Aasta ebatõenäolise striptiisitari elus“ kaudu.

2009. aasta sügisel peaks aga ekraanidele jõudma järgmine
tema stsenaariumil põhinev film „Jennifers Body“. Kui „Juno“
kõneles teismelise rasedusest, siis uus film keerleb teismeliste
kannibalide tegevuse ümber - verd ja sexi lubatakse igal juhul.
Kes on see tätoveeritud ja rõngastatud teravkeel - mis on
tema kirjan ikun im i?

