1. 1920-1993 olid Tartu Ülikooli rektorid reeglina K tähega. Ainult ühe rektori perekonnanimi
algas muu tähega. Ülikooli rektoriks oli ta viivu, 1940.aastal. Kes?
2. Küsime esimest Eesti kaasaegset kirjatüüpi, mis võeti müüki rahvusvaheliselt olulisima,
kümneid tuhandeid šrifte müüvasse firmasse FontShop. Kirjatüübi autoriks on tüpograaf ja
grafitikunstnik Anton Koovit. Kooviti sõnul alustas ta kirja loomist mõttega luua font, mis sobiks
eelkõige kunstimanifestide trükkimiseks. Mis nime kannab see kirjatüüp?

3. Selles Kesk-California kalurilinnas elab hetkel 31 000 elaniku. Linna asutasid 1770.aastal
katoliku preester Junipero Serra ja Gaspar de Portola. Linn oli aastatel 1777-1849 HispaaniaMehhiko California pealinn. Siis läks linn USA kätte. Californiale on see oluline linn just
kultuurilisest kontekstist lähtuvalt. Siin pandi püsti osariigi esimene teater, esimene
telliskivihoone, rahvakool, raamatukogu, rahvamaja ja trükikoda. Linnas on elanud sellised
kuulsad kirjanikud nagu Henry Miller, John Steinbeck ja Robert Louis Stevenson. Siin peetakse
alates 1958. aastast kuulsat džässifestivali. 1967.aasta popfestival oli hipiajastu üks kõrgpunkte,
kust sai tuule tiibadesse näiteks Janis Joplin. Mis linn?

4. See teaduslik uurimise instituut oli arvatavalt Eesti NSV suurim, eksisteerides aastatel 19471994. Direktoriteks olid erinevatel aegadel akadeemikud Ferdinand Laja, Aleksandr KiurMuratov, Aarne Pung, Adolf Mölder ja Elmar-Ants Valdmann. Mis instituut? Võib kirja panna
ka lühendina.
5. Kuidas kutsutakse Ukraina näljahädasid, mis toimusid Stalini diktaktuuri ajal 1921-23,
1932/33 ja 1946/47.aastal?

6. See kummalise välimusega kilpkonn kuulub madukaellaste sugukonda. Elab Lõuna-Ameerika
põhja- ja keskosas. Chelys fimbriata luurüü on hambulise servaga. Seljakilbi igal sarvkilbisel
paikneb terav koonjas kühm, mis koos moodustavad kolm hambulist harja. Omapärane on
kilpkonna pea ja pikk kael, mis on palistatud lainjate naharibadega.. Kolmnurkne pea on lame,
ninamiku tipus väike kärsake, väikesed silmad on ette nihkunud ja suu on kõrvuni. Neelab
elustoidu tervenisti alla. Küsitavaga kannab täpselt sama nime Uus-Meremaa väikelinn, mille
lähedal toimusid Peter Jacksoni lavastatud „Sõrmuste isandate“ võtted. Küsime kilpkonna
mitteladinakeelset nimetust.

7. Kes on see Vene kirurg ja anatoom? Lõpetas 1828 Moskva ülikooli, seejärel õppis ta 1828-32
Tartu Ülikooli juures Professorite Instituudis, täiendades ennast 1833-35 Saksamaal. 1836-41 oli
ta Tartus esimene vene rahvusest professor.
8. Seda võistlust peeti esmakordselt 1999.aastal Halifaxis (Kanada). Tänavu toimus võistlus 2.8.veebruarini Vancouveris. Võistlust on läbi viidud veel USA-s, Jaapanis, Lõuna-Koreas ja
Hiinas. Üldse on medaleid võitnud viis riiki – USA (13+13+21), Kanada (11+15+10), Hiina RV
(9+10+6), Jaapan (9+6+7) ning korra on kuldse medali saanud Usbekistan ja Lõuna-Korea.
Mõõtu võetakse neljas distsipliinis ja osalemisõiguse on rahvusvaheline spordialaliit andnud 22
riigile. Mis võistlus ja spordiala?
9. Seda aksessuaari on nelja tüüpi: jaanalind (Ostrich), kalkun, marabu ja chandelle. Jaanalinnu
tüüpi, mis on kõige raskemad (200 grammi), kasutavad meelsasti varieteetantsijad. Kõige
kergemad on chandelle´id (60 grammi). Aksessuaari tippajad olid 19. ja 20.sajandi vahetusel,
suurelt ekspluateerijad olid glämrokkarid ja diskotähed. Kuulsaid kandjaid: moderntantsu ema
Isadora Duncan, näitleja-vamp Mae West, kätšistaarid Jesse Ventura ja Hulk Hogan, lauljad Cher
ja Elton John. Mis ese?
10. Kuulete ühte Eesti sündipopibändi. Mis bänd esineb?

11. Küsime Vene kujurit (1779-1846), kel on Eestiga seos tänu kuulsale väejuhile Michael
Andreas Barclay de Tollyle (1761-1818). Nimelt valmistas skulptor kindralfeldmarssali
hauamonumendi Jõgevestes asuvale mausoleumile (1823). Samuti kavandas ta Tartus Ülikooli
tänava ääres asuva Barclay de Tolly mälestussamba, mis avati 11. novembril 1849. Kes on see
kujur?
12. 24.-25. jaanuaril oli Otepääl järjekordne murdmaasuusatamise Maailma Karika etapp. Etapi
korraldamise eest vastutab SA Tehvandi Spordikeskus. Seetõttu ei toimu aadressi järgi Otepää
MK-etapp mitte Otepääl, vaid pisut üle 100 elanikuga külas. Vihjeks niipalju, et seal toimub pea
igal aastal kirjandusuurijate kevadkool. Mis küla?
13. See rahaühik on käibel peenrahana Egiptuses, Liibanonis, Sudaanis ja Süürias. Kõigis neis
maades võrdub ta 1/100 naelaga. See tähendas algselt prantsuse keeles USA dollarit, slängina on
see termin säilinud Kariibi mere saartel. Algselt oli see rahaühik võrdne ühe hõbedollari ja
peesoga. Mis rahaühik?
14. Räim on Läänemeres elav heeringa kääbustunud alamliik. Räimedel on kaks rassi, mõlemad
moodustavad paikseid asurkondi. Nagu osa teadlasi arvavad, on nad nii morfoloogiliselt kui
bioloogiliselt erinevad liigid. Arvatavasti võib nende vahel toimuda mõningane hübridatsioon,
kuid hübriidide populatsioon on tühine. Küsime nende rasside nimesid.
15. Achilleuse ainus haavatav koht oli tema kand. Lapsepõlves poega Styxi jõkke kastes hoidis
ema teda kannast, sestap ei mõjunud selle jõe surematuks tegev vägi täielikult. Kes tabas
Achilleust Trooja väravate juures noolega surmavalt kanda?

16. Kes on see 18-aastane eestlannast tippmodell? Pärit Kehrast. Modellindusele avastati ta 2005.
aastal Eesti Draamateatri saalist. 178 sentimeetrit pikk, strateegilised mõõdud 84-60-90, juuksed
helepruunid, silmad rohelised. Maailma modellide pingereas 37. kohal ja on väidetavalt kuulsa
isa kuulsa tütre moekunstnik Stella McCartney lemmikmodell. Tööst vabal ajal ennast ei meigi.
Tippmoešõudel üles astuvate modellide pingereas jagas eelmise aasta lõpul 1.-2. kohta.
17. 1948.aastal avastas noor juustumeister (kelle initsiaalidest tuleneb AU nimi), et
piimhappebakterite baasil on võimalik välja arendada erilisi bakterite sümbioose, mis suudavad
hüdrolüüsida väga erinevaid toiduaineid. Erinevatel aegadel toodeti raviomadustega AU, AU-2
.... AU-10 ja I-1. Nendest olid eriti tuntud AU-8 ja I-1, mida toodeti eelmise sajandi 70ndatel
„Desintegraatoris“. Äri kukkus kokku, kui Johannes Hint 15 aastaks vangi mõisteti. Hiljem
toodeti AU-d küll Kuusalu kolhoosis, kuid mitte nii edukalt. Kes on see salapärane AU?
18. See slaavi päritolu nimi tuleneb kreeka keelsest sõnast „isand“ või „isandlik“. Selle nimelisi
pühakuid on kokku kolm – neljandal sajandil elanud Aleksandria päritoluga kopti kirikuliider ja
Jerusalemma patriarh, ning üks 9.sajandi Bütsantsi mungast keelemees. Viimasel oli vend
Methodius. Sama nime kannab 20.novembril 1946.aastal Leningradis sündinud keegi kodanik
Vladimir Gundjajev. Mis nimi?
19. Kuidas nimetatakse põhiliselt kitarristi abivahendit, mida saab juhtida jalaga. Selle
ülesandeks on imiteerida kitarri või ka klaveri kaudu inimhääli. Jalaga saab reguleerida selle
abivahendi tundlikkuse tihedust üles või alla. Esimese sellise kitarristi sõbra konstrueeris
poolkogemata 1966.aasta novembris Warwick Electronics Inc., kes üritas ümber teha Vox Super
Beatle´ kitarrivõimendit.. Asi kogus kitarristide seas kiiresti populaarsuse. Abivahendi andunud
kasutajad: Jimi Hendrix , Eric Clapton, Frank Zappa, Jimmy Page ja varalahkunud Metallica
bassigeenius Cliff Burton. Abivahendi nime kannab 1994.aastal ilmunud Briti popgrupi James
plaat ja üks George Harrisoni laul. Mis aparaat?
20. Kuulete pala 1974. aasta plaadilt „Kimono My House“. Küsime, milline muusikaline
kollektiiv esineb?

21. See imetaja on gasellaste alamsugukonna kõige suurem esindaja. Täiskasvanud isased on
kuni 90 kg rasked. Isasloomade sarved on peened ja pikad (kuni 92 cm) ning lüürakujulised,
emastel sarved puuduvad. Looma värvus on ühetooniliselt ereruske, piki reie tagaosa kulgeb
kitsas must vööt. Savanniloom. Elavad 6-15 loomast koosnevate haaremkarjadena, kus on üks
täiskasvanud isane. Väga hea hüppega loom, kes hüppab kuni 3 meetri kõrgusele ja 10 meetri
kaugusele. Kauni ja elegantse looma nime kannab üks automudel ja paar koomiksitegelast. Mis
imetaja?
22. Lõuna-Ameerika mandrist 972 kilomeetri kaugusel asuvad Vaikses ookeanis Galapagose
saared. Kokku on 13 põhisaart, 6 väikesaart ning 107 kaljusaart või laidu. Saarte pindala on
kokku 7780 km². Siin elab umbes 40 000 inimest. Mis riigile kuuluvad Galapagose saared?
23. See taim kuulub korvõieliste sugukonda. Kultuurtaimena kasvatatakse mitme vormina –
saksa, aromaatne, vene, prantsuse, jerevani. Endise NSV Liidu territooriumil oli aretatud sort
„Gribovski 31“. Botaaniliselt lähedane koirohule. Kasutatakse lihatoodete konserveerimisel
(Saksamaal määriti sellega vanasti liha, et kärbsed seda ei reostaks) ning kosmeetika- ja
parfürmeeriatööstuses. Eeterlik õli on ilusa roheka värvusega. Sellest valmistatakse siirupit ja
limonaadi „Tarhun“. Mis taim?
24. Kes on see 20. sajandi Eesti saja suurkuju hulka kuuluja? Ta oli Tallinna Tehnikaülikooli
esimene rektor (1936-39). Seejärel 1939-40 Eesti Vabariigi haridusminister. Arreteeriti 1941
Nõukogude võimude poolt, oli 1945. aastani Sverdlovski oblastis vangilaagris. 1946. aastal sai
Eesti NSV Teaduste Akadeemia liikmeks. 1983-91 andis Eesti Keemia Selts välja temanimelist
mälestusmedalit.
25. Anumas kasvav kuni 1 meetri kõrgune kääbustaim sarnaneb kujult looduses kasvava sama
liiki taimega – võib olla 100-300 aastane. Kasvatatakse nii puid (näiteks mändi, ploomipuud,
vahtrat, kadakat) kui ka muid taimi (krüsanteemi, luuderohtu, bambust). Kääbuskasvu
saavutamiseks kasvatatakse väikeses anumas väheses kasvusubstraadis. Kasvatati Hiinas juba
5.sajandil, kuid kunstiks arenes kasvatus Jaapanis. Kuidas nimetatakse seda kunsti?

26. Sellesse linnu sugu- ja perekonda kuulub viis liiki, lisaks kaks väljasurnud liiki. On suured
ookeanilinnud, kelle kaal on umbkaudu 1,5 kg. Tume sulestik, mõnevõrra lühenenud kere ja väga
pikk harkjas saba. Tiivad on pikad ja teravatipulised. Jalad on nõrgad, ujulestad väga nõrgalt
arenenud. Küünised on järsult painutatud. Elavad troopika- ja subtroopikaaladel, kus leidub
lendkalu. Toitu koguvad veepinnalt. Kõndida nad ei saa, aga on suurepärased lendajad. Hoiduvad
enamasti pesapaikade lähedusse ega lenda kaugele merele. Monogaamsed linnud. Kolooniad on
suured (kuni tuhatkond pesa). Pesas on üks valge muna, mida hauvad mõlemad vanemad.
Käitumiselt parajad mereröövlid, kes ahistavad teisi linde, lüües neile nokaga saba pihta ning
rünnatavad öögatavad toidu välja. Üldiselt vaikivad linnud. Inglise keeles on nende nimi ka manof-war ehk sõjalaev. Mis on selle linnu perekonnanimi eesti keeles?
27. See karistusviis sätestati esimest korda Eestimaal 1241 ordumeistri lepingus saarlastega. 16.18. sajandil suurenes tema osatähtsus. Selle karistusviisi raskemat vormi kasutati 1670-ndatest,
viimati 1859 aastal. Kriminaalkaristusena kaotati Vene riigis 1863. Vallakohtutele jäi
rakendamisõigus 1903.aastani. Mis karistusviis?
28. Selle naiste portaali ehk netiajakirja eestvedaja on jalgpallur Andres Operi eks-elukaaslane
Marge Rahu. Peale internetikülje on veel oma ostlemisajakiri ....... Shopping, TV3s jooksev
trendisaade, saade Uuno Raadios ja lisaks korraldatakse kõiksugu üritusi. Portaali külastab
keskmiselt 100 000 inimest kuus ja naiste suhtlemisfoorumit päevas 8000. Portaali loosungiks on
„Sinu ajatu ajaviide!“. Mis portaal?
29. Küsitav näitleja sündis 30.aprillil 1970. Lõpetas Lavakunstikooli 15.lennu. Aastani 2005
töötas teatris Ugala, pärast seda on NO99 näitleja. 2003.aastal pälvis Ants Lauteri nimelise
preemia. Viljandis olles paistis silma lavastustes „Helesinine vagun“ (Märt), „Rongid siin enam
ei ...“ (Jakobi) ja „Tšehhov Jaltas“ (Ivan Bunin). NO-teatris on sündinud suurroll kommunist
Nikolaina „Kommunisti surm“. Mänginud filmides „Nuga“ ja „Must Peeter“. Näitleja on ka
noorem vend. Kes on see Eesti Näitlejate Liidu esimees?
30. Kuulete laulmas Teenijate koori. Kes on helilooja?

31. See riidekompanii alustas tegevust 1916. aastal ja firma peakorter asub Torinos. Firmal on
olemas viis brändi, kahe brändi nimes sisaldub firma nimi ning ülejäänud kolm on: Jesus Jeans,
Superga ja K-Way. Firma logo sündis 1969.aastal ning kujutab endast seljakuti istuvat
lõõgastuvat meest ja naist. Logo üle on kahemõttelisuse tõttu ka nalja heidetud. Kui mehe ja naise
pea sõrmega ära katta, siis paistab sealt ära lamav naine, jalad kutsuvalt laiali. Kuid firma
põhikuulsus tuleb spordirõivaste tootjana. Kuulsamateks klientideks on Itaalia ragbikoondis,
Burkina Faso ja Jamaika vutikoondised, Bremeni Werder, FC Nantes, AS Roma, Rotterdami
Feyenoord, Real Betis ja Genua Sampdoria. Eestis kannab firmariietust Viljandi Tulevik. Mis
firma?
32. Selle keemilise elemendi nimetus tuleneb mõnedel andmetel elbide mütoloogilise kuninganna
nimest. Ametlikult avastas 1797.aastal saksa keemik Martin Klaproth. Raskesti sulav (1665°C
juures), kerge (tihedus on 4,5). Vastupidav õhus ja eriti merevees. Sellest metallist valmistatud
laevade poordid ei vaja korrosioonivastast kaitset. Selle metalli lisamine terasele teeb viimase
kõvaks ja elastseks. Kergesti töödeldav ja sepistatav. Mis metall?
33. See rahvas on ennast hüüdnud hasabaks ja nende vananenud nimi on jurakid. Selle rahva
praegune nimetus võeti kasutusele 1920ndatel. Elavad Kanini poolsaarest Jenissei suudmeni
Arhangelski ja Tjumeni oblastis. Kunagisest väidetavalt suurimast Siberi rahvusest on järele
jäänud 41 000 inimest. Jagunevad tundra- ja metsa-....... . Mis rahvus?
34. Kohalik tõug on eesti tume, mis on praktiliselt assimileerunud sissetoodud tõugudega.
Sissetoodud tõugudest on tuntumad kraini ja itaalia. Kellest on jutt?

35. Kes on piltidel?

36. Kes on see tegevusmaali (action paiting) isa (1912-1956)?

37. See viimaste aastate silmapaistavamaid Eesti naisluuletajaid sündis 1969.aastal. Debüütkogu
„Sinine linn“ ilmus 1991.aastal. Üleüldisema tuntuse saavutas luulekogude „Pidurdusjälg“
(1999), „Soon“ (2000), „Leping nr 2“ ja „Toormaterjal“ (mõlemad 2004). Nelja luuletaja
koostatud „Kaardipakis“ (2001) oli ärtu emand. Sai XXII Juhan Liivi luuleauhinna laureaadiks
„Sulle ma kingiksin südame ...“. Olnud Postimehes keeletoimetaja. Kes?
38. Küsime raamatu- ja filmitegelast. Kirjanik viksis suuremas osas karakteri maha Briti admirali
John Godfrey pealt, kes oli tema otsene ülemus Teise Maailmasõja päevilt. Teised
karakteriloome mõjutajad on briti salaagendid Claude Dansey (Kolonel Z) ja Maxwell Knight.
Kirjaniku biograaf John Pearson on väitnud, et raamatutegelase iseloom peegeldab mälestusi
kirjaniku emast. Võib-olla seetõttu on teda filmis mänginud nii mehed kui naine. Temale on oma
näo ja hääle andnud Bernard Lee (1962-1979), Robert Brown (1983-1989) ja Judi Dench (alates
1995), aga ka Edward Fox ja John Huston. Eestis on olemas tegelasega samanimeline ansambel.
Kes?
39. 16. novembril 1903 Saarde kihelkonnas Kilingi vallas sündinud Mihkel Kask oli teenekas
arst, professor ja hügieenik, kelle südameasjaks oli eriti tervishoiukorraldus. Ta oli teenekas
Eesti Raadio kaastöötaja, kes kogus juba esimese Eesti vabariigi ajal tuntust kui „raadiotohter“.
Temast sai 1963. aastal ühe auhinna esimene laureaat, mida antakse teenekale Eesti Raadio
kaastöölisele. Selle auhinna on pälvinud ka legendaarne Pärnu reporter Feliks Leet. Mis auhind?
40.
Selles Tennessee osariigi bändis on kolm venda – Caleb, Nathan ja Jared ning nende
onupoeg Matthew Followill. Vennakeste isa oli rändpastor, mistõttu poisid pidid suht kitsastes
tingimustes viis aastat mööda USA lõunaosariike ringi sõitma. Bänd tegutseb 2000.aastast alates
ning on välja andnud neli järjest edukamat plaati – „Young Manhood“ (2003), „Aha Shake
Heartbreak“ (2004), „Beacause of the Times“ (2006) ja „Only by the Night“ (2008).. Mis bändi
kuulete?

41. Kes on see suur pulgakommi ja Grace Kelly sõber?
42. Kes on see silmapaistev saarlasest maadleja ja poliitvang? Sündinud 1949.aastal Kihelkonna
vallas. Tuli kreeka-rooma maadluses I keskkaalus Nõukogude Liidu meistrivõistlustel 1972
hõbedale ja 1973 pronksile. 1974-75 ja 1980 tuli samas kaalus Eesti meistriks. On tulnud
keskkaalus kahel korral veteranide maailmameistriks. 14.oktoobril 1982 arreteeriti autojuhina
töötanud küsitav Nõukogude võimude poolt. Koos seitsme kaaslasega süüdistati teda
piiriületamise katses ja lennuki hõivamise plaanitsemises. 1989. aastal vabanes poliitvangina
Venemaa vanglast. Pärast seda on küsitav olnud maadlustreener. Tänavu jaanuaril kandideeris ta
koos Henn Põlluste ja Toomas Prooveliga Eesti Maadlusliidu peatreeneriks.
43. See tants ja muusikastiil on iseloomulik Hispaniola saarele, kus asuvad Dominikaani Vabariik
ja Haiiti. Ühtlasi tähendab see suhkruga vahustatut munavalget. Stiil ja tants sündis ilmselt
1850ndatel. Lõbus ja tempokas muusika 2/4 taktimõõdus. Dominikaani VR diktaator Rafael
Trujillo kuulutas selle ametlikuks rahvustantsuks. Selle muusikastiili ansamblisse kuulub 12-15
liiget. Ansamblis on diatooniline akordion, süles hoitav kahepoolne trumm tambora, bass ja
augustatud ja rulli keeratud trumm-plekitükk güira ja igasugu muid pille. Mis tants ja stiil?
44. 6 IX 1920 võeti vastu otsus moodustada kaks uut maakonda. Üks oli Valga maakond. Teisest
uuest maakonnast siiski hiljem loobuti. Sellenimelist pole hiljem kunagi moodustatud. Mis
maakond?
45. Kui Toyotal on Lexus, siis Hondal on see. See oli esimene Jaapani luksusbränd, mis murdis
ennast välisturgudele. 1986.aastal mindi Põhja-Ameerikasse ja Hongkongi sedaan Legendi ja
viie-ukselise Integraga. 1990.aastal hakkas küsitava mudel NSX edukalt võistlema
sportautoheeroste Ferrari ja Porschega. Selle sajandi lemmikmudelid on autoekspertide meelest
TL ja TSX. 2006 jõudis bränd Hiina ja 2008 Venemaale. Mis autobränd?

46. Kes on see väga iseloomuliku stiiliga Eesti kunstnik?
47. See Läti järv on jagatud ....., Matiši ja Vecate valla (pagastid) vahel. Järve pindala on 40,06
km², pikkust on 13,3 kilomeetrit ja laiust on 5,5 kilomeetrit. Järves on kolm saart – Enksare ja
Cepurite ja üks nimetu. Maksimaalne järve sügavus on 3,3 meetrit, põhi on suuresti liivane. Järve
lõunaosa liivased kaldad künklikud, ulatudes kuni 35 meetri kõrguseni. Et kalarikas järv ei
etrofeeruks, siis kaitseb järve Ziemelvidzeme biosfääri reservaat. Samanimelise valla ühest
hobusefarmist on üles kasvanud ..... tõugu suksu Rusty, kes tuli koos ratsaniku Ulla Salzgeberiga
(Saksamaa) pronksile 2000.aasta olümpiamängudel individuaalses koolisõidus ning võitis kulla
võistkondlikult. Mis järv?
48. See toksiin on tugevaim bioloogiline mürk. Ta on ühe raske haiguse põhjustaja. Ravi
eesmärgid on maailmas seda ainet süstitud juba umbes 25 aastat, Eestis 8-9 aastat. Toksiin
põhjustab süstitud lihastes halvastuse närvi-lihase ülekande blokeerimise teel. Kasutatakse
meditsiinis erinevate lihasspasmidega haiguste raviks (kõverkaelsus, kõõrdsilmsus, silmalaugude
spasm jne.), ka liighigistamise raviks. Tänapäeval leiab palju kasutamist kosmeetilistel
eesmärkidel kortsude vähendamiseks. Vastata võib nii toksiini, kui ravimi nime või haigust, mida
see mürk põhjustab?
49. 1905. aastal asutatud klubi tegevus koosneb suures osas tabloidlikest skandaalidest, mille
Peategelaseks on pea alati klubi juht (1991-2004) ektsentrikust hobuseärimees Luciano Gaucci.
1992.aastal mängis klubi Serie C1s ning vajas edasipääsu mängudele jõudmiseks Siracusa üle
hädasti võitu. „Juhuslikult“ oli kohtunik Emanuele Senzacqua suur hobustehuviline, Gaucci müüs
talle „äritehinguna“ kolm suksut. Klubi pääses edasi, skandaal oli suur ja hobused surid kiiresti
maha. Gaucci turundusnippide hulka kuuluvad ka mängijad. Tema unistus oli, et Serie As
(meeste omas) mängiks ka mõni naine, kuid jalgpalliliidu terava vastuseisu pärast Hanna
Ljungbergi ja Birgit Prinziga asja ei saanud. Samuti oli äpardunud turundusnipp Liibüa
presidendivõsu Al-Saadi Gadaffi, kes oli lihtsalt nii halb mängija, et klubi treener Serse Cosmi
keeldus meest väljakule laskmast. Samas on Gaucci terav silm jalgpallimaailma toonud Fabrizio
Ravanelli ja esimese jaapanlase Euroopasse Hidetoshi Nakata. Korra on klubi võitnud Intertoto
karika (2003) ja korra saanud Itaalia MV hõbeda (1979). Mis klubi?
50. Kes laulab?

51. Selle Soome kirjaniku auks püstitasid seltsikaaslased ülikoolist monumendi, mis avati
1985.aastal. Mäestusmärgi autor on Veikko Hirvimäki. Küsime, kes oli see kirjanik?
52. Kollaste õitega taimpõõsas õitseb varsti pärast lume minekut aprillis või mais, ilma et jõuaks
enne lehte minna. Põõsas on kuni 3 meetrit kõrge. Sageli on aedades vereva sõstra kõrval,
moodustades kena kolla-punase kombinatsiooni. Eelistab päikest ja sooja kasvukohta. Pisut
külmaõrn – karmil talvel võib lumepealne osa hävida, kuid kiirekasvulisena taastub põõsas
kännuvõsudest 1-2 aastaga. Muidu hea hekitaim, aga Eestis on nende taimede hekid kaunis
haruldased. Mullastiku suhtes vähenõudlik. Kuulub heitlehiste lehtpõõsaste perekonna õlipuuliste
sugukonda. 6 liiki Ida-Aasias, 1 liik Kagu-Euroopas. Eestisse toodud liikidest on levinuim
looklev ..... . Nime on saanud ühe šoti botaaniku (1737-1804) järgi. Mis taim?

53. See Vietnami sõjast pajatav film tuli kinolinale 1987.aastal. Ekraaniteos põhineb Gustav
Hasfordi romaanil „Short-timers“. Kirjaniku alter ego on filmis reamees Joker (mängis Matthew
Modine). Filmi esimene pool näitab karmi väljaõpet mereväe treeninglaagris Lõuna-Carolinas.
Teine pool näitab Vietnami sõda, kus filmi vapustavamas episoodis notib 12-aastane Vietkongi
snaipertüdruk halastamatult USA sõdureid. Filmivõtted ei toimunud iroonilisel kombel mitte
tavapärases Vietnami sõja filmimaal Filipiinidel, vaid lavastaja soovil Inglismaal Pinewoodi
stuudios. Vietnami linna Hue sõjavaremed võeti üles Londonis Becktoni linnaosas. Mis film?
54.
11.veebruaril toimus Türgis jalgpalli maavõistlus Eesti-Kasahstan. Eesti kaotas 0:2.
Koondisel kiskus viltu juba enne mängu algust. Kolmveerand tundi enne avavilet avastati, et
mõlemal meeskonnal on kaasas ainult sinised särgid. 15 minutiga leiti kiskilt uued ning Eesti
koondis mängis ühe tuntud klubi valges univormis. Millise klubi?
55. Kes laulab?

56. Kes on nende markide ja rahatähtede autor?

57. Tulevane kirjanik sündis 25.oktoobril 1975 Londonis Brenti linnaosas. Kuigi lapsepõlves
unistas ta saada kas muusikalitäheks või džässilauljaks, valis ta täisealiseks saades kirjanduse ja
Cambridge ülikooli. Debüütromaani „Valged hambad“ avaldas 25-aastaselt. Teos võitis ka paar
auhinda, millest tähtsaim oli Whitbreadi autasu parima debüüdi eest. Eesti keeles ilmus raamat
2005.aastal. Raamat on kirev rahvaste ja religioonide sulatusahi, kus Londoni keskel kohtuvad
Inglismaa, Jamaika ja Bangladesh. Kirjanik on avaldanud veel romaandi „The Autograph Man“
(2002) ja „On Beauty“ (2005). Kes?
58. Küsitav korvpallur (195 cm) sündis 17.septembril 1954 Anykščiais. Oli ainuke Baltikumi
mängija, kes kuulus 1980.aasta olümpial Nõukogude Liidu pronksi võitnud meeskonda. 37aastaselt võitis ta 1992.aasta olümpialt pronksi ka Leedu eest heideldes. 1982 sai
maailmameistriks. Tuli kahekordseks Euroopa meistriks (1981, 1985). Tippkorvpalli mängis veel
43-aastaselt Saksamaal Cuxhaveni klubis. 1972-89 mängis Kaunase Žalgirises, 1989-1995
Hagenis (Saksamaal). Kes?
59. See klassikaline makaronisort pärineb Emilia-Romagna regioonist. Pikk, lintjas ja suhteliselt
lai makaron. Makaroni laius on 0,65-1 sentimeetrit ning seda serveeritakse Bologna kastmega.
Hakati tegema 15.sajandil. Legend räägib, et makaronisordi välimuse kujunemist inspireeris
kunagise Bologna linnapea Annibale Il Bentivoglio abikaasa Lucrezia Borgia pulmasoeng.
Nimetus tuleneb itaaliakeelsest sõnast „lõikama“. Mis makaronisort?
60. Eesti kõrgeima tipuga maakond on teadupärast Võrumaa (318 meetrit, Suur Munamägi).
Millise kahe Eesti maakonna tipud on kõige madalamad 54 ja 51 meetriga?

Vastused
1. Heinrich Riikoja
2. Adam
3. Monterey
4. Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut (ELVI)
5. Golodomor
6. Matamata
7. Nikolai Pirogov
8. Nelja kontinendi meistrivõistlused, iluuisutamine
9. Boa (sulgboa)
10. Monitor
11. Vassili Ivanovitš Demut-Malinovski
12. Nüpli
13. Piaster
14. Sügisräim, kevadräim
15. Paris
16. Karmen Pedaru
17. Urmas Altmeri (1918-1982)
18. Kirill
19. Wah-wah pedaal
20. Sparks
21. Impala (Aepyceros melampus)
22. Ekvador
23. Estragonpuju ehk estragon
24. Paul Nikolai Kogerman (1891-1951)
25. Bonsai (jaapani keeles istutatud kandikule)
26. Fregattlinnud
27. Ihunuhtlus (raskeim vorm kadalipp)
28. Buduaar
29. Gert Raudsep
30. Gaetano Donizetti (ooperist „Don Pasquale“)
31. Kappa
32. Titaan
33. Neenetsid
34. Mesilane
35. Mihkel Ulman
36. Jackson Pollock
37. Triin Soomets
38. M (ansambel Agent M)
39. Hõbemikrofon
40. Kings of Leon
41. Mika
42. Olev Kiirend
43. Merengue
44. Alutaguse

45. Acura
46. Kaido Ole
47. Burtnieki
48. Botuliintoksiin, botox, botulism
49. Perugia
50. Vaiko Eplik ja Eliit
51. Mika Waltari
52. Forsüütia
53. Full Metal Jacket
54. Donetski Šahtjor
55. Mirelle Mathieu
56. Günther Reindorff
57. Zadie Smith
58. Sergejus Jovaiša
59. Tagliatelle
60. Saaremaa (Viidumägi – 54 m), Läänemaa (Pikajalamägi – 51 m)

