Eesti Maakilb 2008/2009. Superliiga finaal, 14. märts
Sär ever e
Küsimused: Koit Nook, Andr es Pulver , Indr ek Salis, Tenno Sivadi, Tõnu Talve
1. Teine ajar aamat (2Aj 9) kir jutab: „30. Ja Saalomon valitses Jer uusalemmas kogu Iisr aeli üle
nelikümmend aastat. 31. Siis Saalomon läks magama oma vanemate juur de ja ta maeti
oma isa Taaveti linna. Ja tema poeg … sai tema asemel kuningaks.“ Kir jutage selle kuninga nimi, kelle ajal
kuningr iik jagunes Juudaks ja Iisr aeliks. Temanimelisse pudelisse mahub 4,5 l veini.
2. See kindr al (1807-70) sõdis USA kodusõjas Konföder atsiooni poolel. Enne kui Vir ginia lahkus Unioonist,
pakkus pr esident Lincoln talle Uniooni väe ülemjuhataja kohta, millest küsitav aga loobus. Ta lõi 1 862
Vir ginias mitu kor da põhjaosar iiklaste väge, sai aga 1863 lüüa Gettysbur gi lahingus. Nimetati 1865
Konföder atsiooni väe ülemjuhatajaks. Kaks kuud hiljem oli aga sunnitud kapituleer uma Appomattoxi
juur es. Viimased eluaastad töötas Lexingtonis asuva Washingtoni Kolled ži pr esidendina. Kes?
3. 16.detsembr il 1920 lükkas Rahvasteliidu Täiskogu tagasi Eesti palve teda liitu võtta. Toetushääle andsid
ainult Pär sia, Itaalia, Colombia, Par aguay ja Por tugal, 27 r iiki oli vastu. Ka Läti ja Leedu samasisuline p alve
ei leidnud piisavat toetust. Seevastu Soome võeti sel päeval vastu üksmeelselt, 39 poolthäälega. Olukor da
hinnati Baltimaadest mär ksa kindlamaks ka ühes teises piir konnas, kus asuvate, kuid samuti tagasilükatud
kandidaatr iikide puhul oli hääletuse tulemuseks 14:14 ja 8:21. Nimetage need kaks peagi oma iseseisvuse
kaotanud r iiki.
4.

1919.a. juunis sai Landeswehr’i sõjas Viljandi
vabatahtlikelt õppur itelt lüüa teiste seas Rauddiviisi
suurtükiväe ülem ja juunilahingutes üht r ündekolonni
juhtinud major i aukr aadis mees. Hiljem sai temast
Wehrmacht’i tuntud tankikindr al. Tema juhitud
tankiar mee r ündas edukalt 1939.aastal Poolat ja
1940.astal Pr antsusmaad, hiljem tõusis ta feldmar ssaliks.
Kellest jutt?

5. Küsitav sündis 1878 Rakver e vallas ja hiljem iseloomustas ennast: “Olen ajakir janik, kir janik, diplomaat ja
südamehääle jär gi mer emees.” Ajakir janikuna hakkas tegutsema aastast 1900 ajalehe Teataja toimetuses.
1903-06 õppis ta Par iisis. 1918. aasta veebruar is sai temast välisdelegatsiooni liige nin g Eesti esin daja
Soomes. Koos K. R. Pusta ja A. Piibuga saavutas ta Suur br itannia valitsuselt Eesti vabar iigi de facto
tunnustamise ja Eestile sõjalise abi andmise. 1918. aasta detsembr ist oli Eesti esindaja Itaalias ja tal
õnnestus saada paavstilt Eesti de facto tunnustamine. Tegutses ka Eesti delegatsiooni sekr etär ina Tar tu
r ahukonver entsil, kus infor meer is ajakir janikke läbir ääkimiste käigust. Seejär el oli ta kuni 1920. aasta
maini Eesti esindaja Londonis. 1928 määr ati ta Eesti saadikuks Lätis. 1931. aasta augustis sai temast
välisministeer iumi väliskaubanduse osakonna dir ektor , sellel ametikohal oli ta kuni oma sur mani 28.
apr illil 1938. Ta maeti r iiklike auavalduste saatel Tallinna Rahumäe kalmistule. Kes?

6. Näete ühe 9.juulil 2002.a. asutatud r ahvusvahelise ühenduse lippu ja vappi (keskosa kaetud). Tänase
seisuga kuulub sellesse ühendusse 53 liiget, neist kahe liikmelisus on peatatud. Millega tegu?

7. Enne iseseisvumist 1965.a. ähvar das seda maad lagunemine: 1959 kuulutas osa sellest tänapäeva r iigist
ennast iseseisvaks Suvadiva Ühinenud Vabar iigiks. Suvadiva iseseisvus kestis 1963. a-ni, mil kukutati
pr esident Abdullah Afif Didi ja mässuline ala liideti emamaaga. Millises tänapäeva r iigis seesugune asi aset
leidis?

8. 1992.a. oktoobr is jõudis Eestisse Venemaa esimene sõjajär gne suur saadik Aleksandr Tr ofimov. Ehkki Eesti
oli olnud iseseisev r iik juba üle aasta, venis saadiku määr amine seetõttu, et Venemaa soovis esmalt määr ata
Eestisse suur saadikuna meest, kes oli olnud mõnda aega ka Eestis valitsuse liige. Eesti oli muidugi tema
määr amise vastu. Kes oli see mees?

9. Pildil olev ennast sabast õgiv r oomaja on sagedamini kasutatud alkeemilisi sümboleid. Kuidas on selle nimi?

10. Kes esinevad (2 nime)?

11. Malakoloogia ehk limuseteaduse r ajajaks peetakse saksa pär itolu 17.sajandi loodusteadlast Geor g Eber hard
Rumpfi (Rumpius). Lisaks tigudele ja kar pidele tegeleb malakoloogia ka ühe elukaga, keda tavaliselt kalaks
nimetatakse (pildil). Nimetage see u. 90-liigiline peajalgsete klassi kuuluv limuste per ekond.

12. Millises r iigis asub aastast 2001 UNESCO maailmapär andi nimekir ja kuuluv Alexander von Humboldti
r ahvuspar k (714 km 2), maailmas üks bioloogiliselt mitmekesiseim tr oopiline piir kond. Humboldti on
nimetatud selle r iigi „teiseks avastajaks“.
13. Fotol on meie kodumaine kalla ( Calla palustris), mis on küll p isut tagasihoidlikum oma lõunamaa
sugulastest. Tema r ahvapär ased nimed on r aaked, är jakõõr ikas, por ts ja jooksva-r ohi, kuid milline on tema
ametlik nimi?

14. 1991 loodi Oti botaanilis-zooloogiline kaitseala, mis 1998 nimetati ümber Kämbla looduskaitsealaks.
Kaitseala eesmär giks on kaitsta sealseid har uldaste loomade, nagu I kategoor iasse kuuluva ……elupaiku ja
kaitstavate taimeliikide: kaunis kuldking, eesti soojumikas ja mitmete käpaliste kasvukohti. Nimetage see
har uldane loom, kelle kaitseks on eelkõige loodud Har jumaal Kose vallas 164 ha-l paiknev Kämbla
looduskaitseala?
15. Tallinna loomaaias elavad äär miselt har uldase isendi esindajad, kelle kodumaaks on Tadžikistan ja keda
looduses elab vaid paar sada elukat. Otsetõlkes tähendab looma nimi „madudesööjat“. Tegelikult när ib ta
pikki, usjaid asju – oksi ja juur ikaid. Ta sar ved aga paistavad olema nii keer dus nagu madu. Samas võib
looma looduslikust elukohast leida mitmeid maoliike – r ästiklasi, kobr asid, r oninastikuid. Mis loomaga on
tegemist? Kui teile „madudesööja“ meelde ei tule, siis võite 2 punkti saada ka looma eestipär ase nime eest.

16. Mis mõis? See r ajati 1540.a., mil Tar tu piiskop andis selle laenuks ühele mehele, kelle nimest tuleneb ka
mõisa nimi ning kelle nimi langeb kokku ühe Eesti tuntud mälumängur i nimega. Mõisa viimane
võõr andamiseelne omanik oli Richar d von Maydell. 1919-35 asus seal kohalik kool. Fotodel (kevad 2000)
mõisa peahoone var emed (ehit. u 1800) ja mõisa ait. Mõisasüda asub Haanja vallas kaunis kohas Kavadi
jär ve idakaldal asuval kõr gel künkal. Vastuseks piisab ka isikunimest.

17. Aastast 2005 on UNESCO maailmapär andi nimekir jas ka F.G.W. Str uve juhtimisel mõõdetud
mer idiaanikaar e säilinud punktid kümnest r iigist (kokku 34). Eesti algsest 22-st punktist on säilinud kolm –
Tar tu Tähetor nis, Võiver es ja küsitavas paigas. See oli kunagi kir ikukihelkond, mis r ajati arvatavasti 1220.
aastail Lemmu muinaskihelkonna lõunaosast. Kir jutage selle baasjoone otsapunkti tähise tagant paistva
aleviku nimi (teisel pildil sealne kir ik). Tegemist ei ole Võruga, mida nimetab kolmanda punktina Eesti A ja O.

18. Mar ide jt. Volgamaa põlisr ahvaste alistamiseks ja maa koloniseer imiseks r ajasid venelased agar alt kind lusi
ja linnu. Juba 1221 oli püstitatud mordva ja mar i asuala piir ile Ugar man`i nimelise kindlus, millest kujunes
hiljem suur linn. Milline? Mar idele on see linn tänini Ugar man.
19. Mis saar ? See asub mandr i suhtes nagu lõugade vahel. Ühelt poolt er aldab r iiki mandr ist Mao suu (Boca de la
Sierpe, Serpent’s mouth), teiselt poolt aga Dr aakoni suu (Boca del Dragon, Dragon’s mouth).

20.
20. Millist nime kannab Leedu populaar seimaks peetav r ahvustoit – suur ed kar tulipelmeenid, mille täidiseks
on tavaliselt liha, kuid vahel ka suitsusink, kodujuust, seened või heer ingas? Nende pikkuseks on tavaliselt
10-20 cm ning nende nimi on r ohkem tuntud ühest muust valdkonnast.

21. Henr iku Liivimaa kr oonika on olulisemaid var ase Eesti ajaloo allikaid. Seal on toodud ka mõned
eestikeelsed sõnad (malewa; maga magamas; maja; Laula! Laula! Pappi), paljud Eesti ja Läti kohanimed
ning ladina tekstis vaid üks lätikeelne sõna (XVI:4 „dr augum“). Mida see sõna (läti keeles „dr augs“)
tähendab? Riia vanalinna südames on tuntud hotell „Radi un dr augi“.
22. Dr yas oli Tr aakia kuninga Lykur gose poeg, kelle Dionysose poolt kar istuseks segi aetud mõistusega isa
tappis, uskudes, et r aiub maha viinapuud. Nime „dryas“ kannab ka suhteliselt külm ajavahemik hilisjääaja
lõpus, mille setteid on ka Eestis. Pildil olev har ilik dr üüas ( Dryas octopetala) kuulub r oosõieliste sugukonda.
Millise Eur oopa r iigi r ahvustaimeks see on? Küsitava r iigi „esileediks“ on Dor r it Moussaieff (pildil koos
r iigipeast abikaasaga).

23. Küsime ter minit. Nii nimetatakse mõnin gailt käpalistelt vahetult pär ast õitsemist kogutud lihakaid
tütar juur mugulaid. Selle pr epar aati (-lima) tar vitatakse r avimina (kõhulahtisuse vastu ja seedekanalist
mür kide eemaldamiseks ja or ganismi jõuvar u taastamiseks. Enne kui kohv vallutas Inglismaa, tur gutasid
londonlased end sellenimelise tür gi joogiga, mis valmistati kuivatatud orhideejuur test. Seda äär etult
maitsvat vaniljemaitselist ning kaneeliga ülepuistatud kr eemjat kuuma jooki saab tänapäeval nautida
näiteks Istanbulis. Küsitav sõna tuleneb orhideejuur te välimusest - ar aabiakeelsest sõnast tähendusega
„r ebase munandid“. Ka Eduar d Vilde loomingus on küsitava nimega tegelane. Mis nimi?

24. 5.septembr il 1965 kasutas San Fr ancisco ajakir janik Michael Fallon kohvikust Blue Unicorn (Sin ine
Ükssar vik) r ääkivas ar tiklis "A New Haven for ..." esmakor dselt selgelt tänapäevases tähenduses üht teatud
inimr ühma tähistavat mõistet, mis oli populaar ne 1980.aastate alguseni, nüüd on aga hakanud
unustusehõlma vajuma. Mis mõiste?
25. 13.detsembr il 1973 sängitati Äksi kalmistule üht spor dikuulsust. Neli meest seisid püssidega auvalves ja
avaldasid peale kir stu haudalaskmist viimset austust viiekor dse saluudiga. Asjast tuli „tänu“ KGB-le
pahandust. Üks auvalves olnutest oli Huber t Pär nakivi. Kes oli aga lahkunu?

26. Küsitava antr opoloogi ja psühholoogi eluaastad olid 1822-1911, ta oli difer entsiaalpsühholoogia,
biomeetr ia ja eugeen ika r ajajaid. Uur is inimese füüsiliste ja vaimsete võimete pär itavust ja er inevusi, 1869
ilmus tema teos „Pär ilik gen iaalsus“. Tema ja Char les Dar wini ühine vanaisa oli Er asmus Dar win. Kellest
jutt?
27. Selle tuntud füüsiku peamised uur imisvaldkonnad olid statistiline mehaanika, statistiline ter modünaamika
ja aatomiteoor ia. Olles 1906. a. puhkusel Aadr ia mer e äär es, soor itas ta depr essioonihoos enesetapu. Tema
hauakivil Viini Zentralfriedhof’is on kir jas entr oopia valem S = k log W, kus k on temanimeline konstant
(k = 1.3806505(24) × 10 - 23 JK-1 ). Kellest on jutt?
28. Millist nime kannab fotol olev 1937. aastal New Jer sey osar iigis avatud muuseum, mille sisustuseks on
kunagine teaduslabor ? Muuseumi üheks osaks on ka labor i kunagise omaniku memor iaaltor n.

29. Selle 1965. aastal Novor ossiiskis sündinud mehe nimi on kindlasti palju r ohkem tuntud, kui tema nägu.
Nagu fotolt näha, ei ole ar vutikasutamine talle võõr as. Kes on see mees?

29.

30.

30. Nähtava foto tegi William Ander s jõululaupäeval 1968. Maailmakuulus loodusfotogr aaf Galen Rowell on
öelnud, et tegemist on kõige mõjukama keskkonnafotoga, mis kunagi tehtud on. Kuidas on selle pildi nimi?

31. Milline võistkond on valitsev
r ägbi maailmameister ? Viimasel,
2007.a.toimunud MM-il oli selle
koondise mängija Per cy
Montgomer y (pildil) 105
punktiga tur niir i r esultatiivseim.
Võistkonna hüüdnimi on
Spr ingboks.

32. Pekingi olümpiamängudel oli Leedu medalitabelis Balti r iikidest viimane (57.kohal), kuid medalite
koguar vult par im. Leedule tõi hõbeda Gintar e Volungeviciute Laser Radial klassi pur jetamises, pr onksi
Mindaugas Mizgaitis kr eeka-r ooma maadluses ja Vir gilijus Alekna kettaheites. Millise ala autasustamispoodiumil oli aga kaks leedulast?

33. Kuninglikuks ker gejõustikualaks peetakse spr inti, eelkõige 100m jooksu. Vaid üks sportlane on suutnud
viimastel kolmedel olümpiamängudel (Sydney 2000, Ateena 2004, Peking 2008) pääseda nii 100 kui 200m
jooksu finaali. Kes?
34. Kes?
35. Millise klubi embleem?

36. Küsitav mees opteer us 1920.aastal Venemaalt ja asus kohe tööle Dr aamateatr i lavastajana. 1903-04 töötas
ta Peter bur is näitejuhina, seejär el tegutses Venemaal näitlejana ja filmi alal. 1921 asutati tema õpilaste
algatusel Dr aamastuudio Ühing. 1924.aastal lõpetanud dr aamastuudio I lend alustas tegevust
Dr aamastuudio Teatr ina. Küsitav katsetas ener giliselt mitmesuguseid moodsaid teatr ivor me ja –stiile. 1 925
läks ta koos Dr aamateatr i trupiga üle Tar tusse Vanemuise teatr isse, ent tar tlased ei võtnud tema eklektilist
teatr istiili vastu. Ka ei kohanenud ta 1930.aastate r ealistliku teatr imänguga ning töötas peale viimast
lavastust 1936.aastal kontor iametnikuna Kopli tellisevabr ikus. Kellest jutt?
37. Kes? Ta on sündinud 1985 Tallinnas, lõpetanud Lavakunstikateedr i XXIII lennu Ingo Nor meti juhendamisel.
Tuntumad osad: „Tinasõdur , baler iin ja siga“ (H.C.Ander seni jär gi); „Kuningal on külm“ (Vene Teat r is,
A.H.Tammsaar e); telelavastus „Eestlane ja venelane“; telefilm „Tuulepealne maa“. 2009.a. Tar tu Uues
Teatr is Andr es Keili sotsiaal-dokumentaalne lavastus "Elud".

38.
38. Pildil on hull seksimaias Rasputia Latimor e filmist "Nor bit" (2007). Kes seda tegelast kehastas?

39. Uuest aastast on ETV saatekavas uus maaelusaade, mille pealkir i ongi lihtsalt "Maaelu" ja mis vahetas välja
senise saate "Maahommik". Uuenenud maasaates pöör atakse senisest vähem tähelepanu suur tootmisele ja
keskendutakse r ohkem inimesele. Uus on ka majandusmagistr ist saatejuht, kes oli teleajakir ja Nädal
lugejate ar vates 2008. aasta par im uudisteedastaja r aadios. Kellest on jutt?
40. Kes on fotodel olev moekas eesti tütar laps?

41. Eesti fotogr aafias jõu t akse alles 1 96 0. aast at el t eat ava loomin gu lise iseseisvusen i. Fot ogr aafide
r üh mit us STODOM ( …, Rein Mar an, An dr ei Dobr ovolski, Kalju Suur , Tat jan a Dobr ovolskaja, Bor is
Mäemet s), aga ka t eised gr u p eer in gud ( FF, A-4 , BEG jt.) t õid n äitu st ele ja pub likatsioon id esse
fot oku ltuu r i, millele oli tu nnu slik su bjekt iivsu s, r õhu aset us p ilt id e vor milise kü lje kasu ks. Nimetage
STODOM’i id eoloog, kes r õhu s oma tööd es ja man ifest eer ivates kir ju t ist es op t ika ja fot okeemia poolt
p akut avat ele võimalust ele.
42. 1533. aastal sai küsitav õpipoisiks keskikka jõudnud Tiziani juur es. Tema biogr aaf Car lo Ridolfi kir jutas, et
„väike vär val” joonistas seal nii keer ukaid figuur e, et kade Tizian saatis ta minema. Ridolfi kir jeldab ka,
kuidas mees kir jutas oma ateljee seinale deviisi „Michelangelo joon ja Tiziani vär vid”. Kellest jutt? Näete
tema maali Püha õhtusöömaaeg.

43. Küsitav kunstnik (1741-1807) ja Mary Moser olid 1768.aastal kaks ainukest naist Londoni Kuningliku
Akadeemia kolmekümne kuue asutajaliikme seas. Ta saavutas kõr geima staatuse, mis ühel 18. sajandi
naiskunstnikul võimalik. Maalis ar vukalt autopor tr eesid, küll mitte enese avastamiseks, vaid pälvimaks
võimalike patr oonide tähelepanu, luues endale ühtaegu kaunitar i, intellektuaali ja osava maalikunstniku
maine. Piltidel autopor tr ee (1780-85) ja Luule embab Maalikunsti.

44. Küsitava kunstiteose säilimise eest on maailm tänu võlgu Pr antsuse mer eväe noor emohvitser ile Oliver
Voutier ’ile. Just tema ter av silm mär kas 8.4.1820.a., kuidas üks talumees hakkas uuesti maha matma
küsitavat taiest. Voutier koos kaaslastega kaevas selle uuesti maa seest välja, peale pikemaid sekeldusi
jõudis see Par iisi, kus seda 1821.a. esitleti Louis XVIII-le. Nimetage see taies.
45. Helilooja ja teos?

46. Milline mitmete auhindadega pär jatud ansambel on fotol? Kuigi selle liikmed on pär it Saksamaalt
Magdebur gist, viitab ansambli nimi ühele teisele r iigile.

47. Enne Glinkat peeti teda Vene impeer iumi tähtsaimaks heliloojaks. Selle Tobolski kuber ner i poja elutee oli
üsna kir ev: 1812 võitles husaar ina Napoleoni vastu, mille eest teda autasustati ja hinnati, 1828 saadeti aga
dekabr istliku tegevuse pär ast Siber isse, muuseas ta enda sünnikohta. Tema loomingusse kuulub üle 450
teose, kusjuur es esindatud on peaaegu kõik muusikažanr id. Teda peeti r omansigeeniuseks ja tema laulu
„Ööbik“ (Solovei) seadis klaver ile kuulus Liszt ise. Sama laulu kasutasid maailmanimega lauljannad Patti ja
Viar dot` õppetunni lauluna Rossini koomilise ooper i „Sevilla habemeajaja“ II vaatuses. Tema loomingu sse
kuulub samuti tuntud r omanss „Vetšer nõi zvon“. Ta oli ka üks esimesi, kes pani muusikasse Puškini lüürika
– Kalur ja näkineid, Võluöö, Tor m, ooper Kaukaasia vang jne. 1840 abiellus Jekater ina Rimski-Kor sakovaga,
kuid hasar tse kaar dimängijana sur i ikkagi üsna vaesena. Kes?
48. Üle 400 aasta on möödunud legendaar sest püssir ohuvandenõust Inglismaal, õigemini selle luhtumisest ja
Guy Fawkesi ning tema kaaslaste hukkamisest. Nimetage aga tänapäevane maailmakir janduse teos (autor ja
teos!), kus eksisteer ib positiivne tegelane Fawkes.
49. 1880.a. valmis L. Koidulal Kr oonlinnas näidend „Kosjaviinad ehk Kuidas Tapiku per e laulupidule sai», mis
oli mõeldud lavastamiseks III üldlaulupeol. Näidendil oli küll tsensor i luba, kuid ilmselt laulupeo
kor r aldustoimkonna tahtel see siiski lavale ei jõudnud. Trükis ilmus see alles 1946.a ja esmavaatus oli
1953. a ,,Endla’’ teatr is. Selles näidendis on esmakor dselt mainitud ühte 1856.a. sündinud eestlast, keda
tänapäeval võiks ehk määr atleda kui „avaliku elu tegelast“. Keda Koidula selles näidendis esmakor dselt
mainis?
50. Jär gnevalt on kir jas ühe r omaani algus ja lõpp. See ilmus esmakor dselt aastail 1935-36 ning pälvis 1937
r iigivanema auhinna. Milline r omaan? Vastake autor ja pealkir i.
Saarlaste laev lähenes vastu õhtut väinale Muhu ja mandri vahel. Triibulised purjed olid paistetanud
lõunatuulest. Laevaninal seisis mees ja toetus piigile. Ta oli mõttes, kuna saarlased isekeskis pildusid segamini
sõnu ja naeru.
… oli alles varakevadel pääsenud Leedust. Ta oli seal vangina pidanud olema rohkem kui aasta, kuni lunaraha
kohale jõudis. Selle oli toonud kaks leedulasest orja ning vabatmees Kärmo. Orjad pidi ta maha jätma lunaks ja
Kärmo magas praegu oma peatäit laeva masti ümber laotud kaubakoormal.
[… … …]
Kuid veri jäi elama edasi. Paistis mõnikord sajandite jooksul, et ta ei tuksugi enam. Aga siis on ta jälle tulnud
kuumalt elama, pannud kihama laisema voolu ja kohisema kaugele üle kodumaa raja.

Vastused
Ka Rehoboam. 6 tavapudelit mahutav pudel
1.
Rehabeam
2.
Robert Edward Lee
3.
Gruusia, Armeenia
Paul Ludwig Ewald von Kleist, 1881-1954
4.
Ewald von Kleist
5.
Eduard Virgo
Maroko ei liitunud. Mauritaania ja Guinea liikmelisus peatatud
6.
Aafrika Liit
Maldiivi Vabariik, pealinn Male; Aasia väikseim riik, ligi 300 km 2, koosneb u. 1200 India
7.
Maldiivid

KN
KN
KN
KN
KN
KN
TS

ookeanis asuvast korallsaarest ja atollist, neist 220 on asustatud; rahvaarv 350 tuhat inimest

8.
9.
10.

Minister 24.04.1990 - 29.01.1991 (rahvastikuminister)
Artur Kuznetsov
Ouroborus
Uroboros
Killing The Blues, mis sai 2009 Grammy auhinna kui parim country-vokaaliga
Robert Plant, Alison Krauss

11.
12.
13.
14.
15.

Seepia
Kuuba
Soovõhk
Lendorav
Markuur

16.
17.

Uue-Saaluse
Simuna

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Nižni Novgorod
Trinidad
Tsepeliinid
Sõber
Island
Saalep
Hipi
Laskur, 14-kordne maailmameister
Elmar Kivistik
sir Francis Galton
Ludwig Eduard Boltzmann
Tegemist oli Thomas Alva Edisoni laboriga ja torn on ka The Edison Memorial Tower
Menlo Park
On töötanud arvutiviiruste tõrjega alates 1989.a., 1997 asutas firma Kaspersky Lab
Jevgeni Kaspersky

30.

Maa tõuseb

31.
32.
33.

LAV
Moodne viievõistlus
Debbie FergusonMcKenzie

34.

Magdalena Neuner

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Tottenham Hotspur
Paul Sepp
Jekaterina Novosjolova
Kehastas 3 erinevat tegelast
Eddie Murphy
Töötab ka raadios Sky Plus
Rain Kelk
Moekunstnik, konkursi Supernoova 2008 võitja, „Futuglamuuri printsess“
Liisi Eesmaa
1939-97
Peeter Tooming
Jacopo Comin (ka Jacopo Robusti, u 1518-1594). Isa oli värval, sellest tuletas endale nime („väike
Tintoretto

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Šveitsi-Austria päritolu Maria Anna Angelica Katharina Kauffmann
Angelika Kaufmann
Melose Aphrodite. Louvre’is. Leiti Milose saarelt. Pärineb 2. saj-st e.Kr.
Milose Venus
Koor “Sum und Brumm”
Richard Wagner, Lendav Hollandlane
Tokio Hotel
1787 Tobolsk – 1851 Moskva
Aleksandr Aljabjev
Sigatüüka direktori Albus Dumbledore lemmikloom, fööniks Fawkes
Rowling, Harry Potter
Jüri Rummo. Saadeti 1879 15 a-ks Siberisse sunnitööle
Rummu Jüri
Karl August Hindrey, Urmas ja Merike

TT
KN

lugu
Tindikala
Parque Nacional Alejandro de Humboldt

TT
KN
IS
Pirita jõe ürgoru settelistel liivadel leidub ürgse ilmega segametsi, mis lendoravale on sobilikud. TS
Tadžiki markuur ehk keerdsarvkits (Capra falconeri heptneri); farsikeelne nimetus markuur
TS
(marhur, marhor) tähendab tõlkes „madudesööja“; paljunevad Tallinna loomaaias väga edukalt
Vahtsõ-Saalusõ. Anti laenuks Reinhold Salis`ele ja mõisa saksakeelne nimi on Salishof.
Väike-Maarja vallas (ka Võivere). Laekvere tee ääres põllul u 1 km enne Simuna alevikku on
graniidist sammas, mis tähistab meridiaanikaare pikkuse määramist.
1932-91 Gorki
Väinad, 14 ja 19 km. Nimed andis Kolumbus
Cepelinai, saanud omale nime krahv Zeppelini õhulaeva kuju järgi.
Ka seltsimees – R. Kleisi tõlkes. Hotell „Sugulased ja sõbrad“
President Ólafur Ragnar Grímssoni 2. abikaasa
Tabamata ime Leo Saalep. Araabia sahlab.

omanimelise labori, kus töötatakse välja viirusetõrje programme.
v. Maatõus, ingl k Earthrise. NASA foto AS8-14-2383, tehtud Apollo 8 pardalt esimese
mehitatud lennu ajal Kuu orbiidile
Springboks on hüpikgasell
2. Edvinas Krungolcas, 3. Andrejus Zadneprovskis. Võitis venelane Andrei Moisejev.
Bahama naissprinter; on võitnud ühe ind.„pronksi“ (Ateenas 200 m), ka hõbe Atlantast ja
kuld Sydneyst 4x100 m teatejooksus, korra on jäänud 5., kolm korda tulnud 7. ja korra
jäänud ka 8. Lisaks osales juba 1996 vaid 100 m finaalis, 7.koht.
6-kordne maailmameister; kõige noorem maailmakarikasarja võitja (hooaeg 2007/ 08);
s.1987
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värval”).
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