
1. See on Otepää kõrgustikul asuv 27,5 ha suurune järv. Järve ümbruse muudavad kauniks 
kõrged metsased kuppelmäed – Tedre-, Saare- ja Küljemägi. Järve kaldad on madalad, 
enamasti mudased. Järve põhjaosas leidub liivase põhjaga ujumiskohti. Järve kagusopis 
asub kivine madalik – Kivisaar. Järvel on oluline koht eesti kultuuriloos, ka on ta äratanud 
ka eesti kunstnike tähelepanu. Nii on järve maalinud näiteks Johannes Uiga ja Karl Burman-
juunior. Mis järv? 

2. See puu on Eestis tavaline metsapuu. Lehtede servad on tömpide sakkidega, lehe vars on 
sama pikk, kui lehe laba. Ta on lehtpuude hulgas üks kõrgemaid, Eesti kõrgeim (40 m) 
kasvab Järvseljal. Eelistab viljakamaid kasvukohti. Levib nii seemnete kui juurevõsudega. 
Eluiga ei küüni palju üle saja aasta. Puit on järeleandlik ja puhasvalget värvi, vanasti vooliti 
temast lusikaid, kulpe ja muid toidunõusid. Rahvasuus kutsutud ka mädapuuks ja 
närvepuuks. Mis puu? 

3. Sündinud Tartus. Lõpetanud TPI, tehnikakandidaat. Sportimist alustas Nõmme 
Spordikoolis, hiljem „Kalevis“ Eduard Takkeri käe all. EM-il võitnud NL-i võistkonnas 
hõbeda (1962). Tulnud Liidu meistriks (1960) ja 15 korda Eesti meistriks. Osalenud 
olümpiamängudel. Aastatel 1986-1990 oli Tuneesias Tunise tehnikaülikooli 
elektrotehnikateaduskonna dekaan. Tema poeg Ivar on tulnud kahel korral korvpallurina 
Eesti meistriks. Kes? 

4. Millise eesti linna raekoja tornikell mängib keskpäeval ja keskööl Aleksander Lätte poolt 
Ado Reinvaldi sõnadele kirjutatud meloodiat „Kuldrannake“, mille on spetsiaalselt 
tornikellale seadnud Sven Grünberg? 

5. Kollakaspruun, rohekate torukestega männimetsade seen. Jalg lühike, pruunikaskollane, 
sisaldab palju rauda. Seeneliha pruunikaskollane, värvub lõikepinnal sinakaks. Kasvab 
nõmme- ja palumetsades, rabametsades, metsateede servades. Eestis väga sage, üks 
saagikamaid meie metsade seeni. Väga hea söögiseen, ei vaja kupatamist. Mis seen? 
 



6. Viimaseks Lääne-Rooma keisriks (475-476) oli teatavasti Orestese poeg Romulus Augustus 
(Augustulus). Sageli peetakse aga viimaseks de jure keisriks aastail 474-475 valitsenud 
meest, kelle tema väepealik Orestes troonilt kõrvaldas. Tema eluaastad olid u. 430 kuni 480. 
Tema hüüdnimi tähendab ladina keeles onupoega. Kes? 

7. Seda kirjanikku on nimetatud ka Ameerika kõige paremaks tundmatuks kirjanikuks. Praegu 
75-aastaselt kirjanikult on ilmunud 10 romaani, neist eesti keeles vaid üks (Kõik need ilusad 
hobused, 1992). Teda on sageli võrreldud selliste suurte nimedega nagu William Faulkner, 
Philip Roth ja Herman Melville. 2007. aastal võitis ta Pulitzeri preemia romaani “The road” 
(“Tee”) eest, tema raamat “Blood meridian” hääletati ajakirja “Time” poolt 20. sajandi 100 
parima romaani hulka. Tema teose põhjal tehtud film „Ei ole maad vanadele meestele“ 
võitis 2007 parima filmi Oscari. Kes? 

8. Küsitav vald on pindalalt Eesti väiksemaid, valla äärealad asuvad kuni 2 km kaugusel 
keskusest. Valla piirid kattuvad alevi piiridega, teisi asustatud punkte valla territooriumil ei 
ole. Valla ajalugu algab 1937. aastal tehtud otsusest rajada Pööravere tehas, mis küll 
valmides lähedal asunud mõisa järgi uue nime sai. Tehase rajamist juhatas ehitusinsener 
Denissi Tõnisberg, 1939 andis tehas esimese toodangu. Kuna asuti rabade ja metsade keskel 
jäid alev ja vabrik II maailmasõjas suurte purustusteta. Valla vapi üheks tunnuselemendiks 
on must haamer. Mis vald? 

9. See on Itaaliast Piedmonti piirkonnast pärit magustoit, mille nimi otsetõlkes tähendab 
keedetud koort. Tegemist ongi sisuliselt kooretarretisega, mida serveeritakse tavaliselt koos 
marjadega või marjakastmega. Mis magustoit? 

10. Kes on kunstnik? 

 



11. Hiljuti lahkus 92-aastaselt Arthur Walther Burks. Bakalaureusekraadi omandas ta 
matemaatika-füüsika erialal, magistri- ning doktorikraadi aga filosoofia erialal Michigani 
Ülikoolis. Hiljem töötas ta filosoofiaprofessorina samas ülikoolis. Küsime aga, millise 
olulise ajaloolise tähendusega objekti loomise töögrupis Burks kaasa lõi? Seda on ühe 
peamisena esile tõstetud ka nekroloogides. 

12. See filmirežisöör (1955) on saanud filmialase hariduse Moskva VGIKis ning õppinud saksa 
keelt ja kirjandust Müncheni Ülikoolis. Emigreerus 1982 Nõukogude Liidust Saksamaale. 
Ta on töötanud vabakutselise ajakirjanikuna Raadios Vaba Euroopa, teinud lühifilme ja mitu 
täispikka dokumentaalfilmi. Filme: Ruudi (2006), Debora Vaarandi aeg (2007), praegu 
valmistab ette filmi Olav Rootsist. Kes? 

13. Selle riigi lipu sinine värv sümboliseerib merd, roheline loodust, kollane päikesepaistet. 
Vapikilpi toetavad krokodill ja hai, selle kohal on tõusev päike. Riigi hümni heliloojaks on 
Panapasa Balekana. Riigi majanduse tähtsaim tuluallikas on mets. Riigis ei ole 
koolikohustust ja ligi pooled täisealistest on kirjaoskamatud. II maailmasõja ajal peeti 
praegu riigile kuuluva Guadalcanali saare pärast USA ja Jaapani vahel ägedaid lahinguid. 
Riigi populaarseimad spordialad on kriket ja jalgpall. Mis riik? 

14. Ta oli Helena ja Menelaose ainuke tütar. Oli kihlatud Orestesega, kuid Trooja sõja ajal lubas 
isa anda ta naiseks Neoptolemosele. Pärast seda, kui Neoptolemos Orestese käe läbi surma 
sai, naitus küsitav ikka oma algse kihlatuga. Samanimeline tegelane on tänapäeval väga 
tuntud romaani- ja filmikangelanna. Kes? 

15. See korvpallur on sündinud 1978 Leedus toonases Kapsukase linnas. Aastail 1998-2002 
mängis korvpalli USA üliõpilasliigas. 2002-2003 kuulus Moskva AKSK ridadesse. 2002 
aastal valiti NBA draftis 50-ndana Boston Celticsi poolt. Mänginudki hiljem NBA-s 
Sacramento Kingsis ja Chicago Bullsis. Hetkel kuulub see 2.03 pikk mängumees 
Washington Wizardsi meeskonda. Korvpalluri medalikapis on pronks OM-lt 2000, kuld 
EM-lt 2003 ja pronks 2007. Kes? 

 



16. Toruhambuliste seltsi ainuke kaasajal säilinud esindaja. Üksiku eluviisiga Aafrikas elav 
loom. Talle on iseloomulikud otstarbetud torukujulised purihambad, pikk koon, suured 
kõrvad, seataoline keha ning kaevamiseks mõeldud kühvlitaolised küünised. Rikkalik 
karvakasv ninasõõrmetes kaitseb looma kaevamise ajal mulla eest. Ta ongi imetajate hulgas 
üks jõulisemaid kaevajaid. Loomal on primitiivne aju ja vilets nägemine, kuid suurepärane 
haistmine. Toitub sipelgatest ja termiitidest. Mis loom? 
 

17. Küsitavalt kirjanikult on eesti keeles ilmunud raamatud „Joomahullu päevaraamat“, “Tulba-
ahv“ ja „Punane vänt“.  Kõigi teoste peategelaseks on Juha Berg, kes seikleb iharate naiste, 
isesüttivate tiblade ja kõiksuguste kurjategijate keskel. Tema kaaslasteks on vanad 
joomavennad – idioodist rasvarull Kristian ja sõjahull sadist-pervert Mikael. Juha 
hingekriipivalt kaunist elu vürtsitavad koomiksikunstnik Pastori Kärme pildid. Teosed ise 
on absurdsed ja siiralt rämedad kolehuumori õied, mis panevad lugeja naerulihased tõsiselt 
proovile. Autor on käinud ka ise Eestis oma teoseid esitlemas. Mõned eesti 
kirjanduskriitikud on soovitanud need teosed rahvaraamatukogudest kõrvaldada. Kes on see 
paha kirjanik? 
 

18. Seda võimsa, vürtsika maitsega maitseainet saadakse samanimelise taime juurest 
(heleroheline), mõnikord kutsutakse seda ka jaapani mädarõikaks. Jaapanlased riivivad seda 
sushiriisile värskelt, mujal kasutatakse aga pulbrist segatud pastat (määritakse õrn kiht 
riisipadjakese peale pandava kala alla). 2001. aastal on valminud ka samanimeline film, 
peaosas Jean Reno. Mis maitseainega on tegemist? 
 

19. Saksamaal 2006 peetud jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalis kohtusid Itaalia ja 
Prantsusmaa. Mängu normaalaeg lõppes viigiga 1:1, lisaaeg seisu ei muutnud. Penaltid tõid 
võidu Itaaliale. Küsime aga, kes olid need 2 meest, kes finaalis normaalajal värava lõid? 
 

20. Kuulete teost Pacific 231, nimetage helilooja? 



21. Tegemist on 1944. aasta sõjasuvel Eestis tegutsenud Saksa luuregrupiga. Uue luurevõrgu 
loomise ülesande sai juunis 1944 juba Eesti kaitseväes luureohvitserina töötanud kapten 
Andres Kalmus. Tema abilisteks olid Leo Talgre ja Toomas Hellat. Üks väike grupp mehi 
sai koolituse Tallinnas lausa kapten Kalmuse korteris. Grupi luurajad saadeti laiali mööda 
Eestit, kaasas sidepidamiseks raadiojaamad. 1944. aasta lõpuks oli enamik grupi liikmeid 
hukkunud või vahistatud vene julgeolekuorganite poolt. Luurerühma nimi tähendas saksa 
keeles delfiini. Sellist perenime kandev saksa jooksja on tulnud Euroopa meistriks ja saanud 
ka OM-ilt (1968) medali. Mis nime luuregrupp kandis? 

22. Selle filosoofi (1930-2004) peamiseks panuseks loetakse dekonstruktsionismi loomist. Oma 
raamatutega on ta mõjutanud kogu postmodernset kirjandus- ja kultuuriteooriat, kaasaegsest 
filosoofiast rääkimata. Ta on kirjutanud üle 80 raamatu, tuntumad neist "De la 

Grammatologie", "L'écriture et la différence" ja "La Voix et le phenomene". Eesti keelde on 
tõlgitud 1972. aastal ilmunud intervjuuraamat "Positions" ("Positsioonid", Vagabund, 1995). 
Kes? 

23. Mäestikuala Balkani poolsaare lääneosas, hõlmab endiseid Jugoslaavia riike ja Põhja-
Albaaniat, ulatudes Alpidest Drini jõeni. Kõrgus valdavalt 1000-1600 meetrit, kõrgeim tipp 
Jezerce (2692 m). Lääneosas on kõrged tugevasti karstunud lubjakiviplatood, vähe jõgesid 
ja kidur taimkate. Idaosas on veestik tihedam ja taimestik lopsakam. Eks-Jugoslaavia riikide 
rahaühikute nimetuste tundmisest on vastamisel abi. Mis mägedega on tegu? 

24. Sündinud 23. mail 1983 Tallinnas. Lõpetanud EMTA lavakunstikooli 2006 a. (22. lend). 
Töötab hetkel Eesti Draamateatri näitlejana. Pälvinud 2005 Voldemar Panso nimelise 
teatriauhinna. Mänginud filmides „Meeletu“, “Ringtee“, “Jan Uuspõld läheb Tartusse“ ja 
seriaalis „Kelgukoerad“. Praegu saab teda näha mängimas lavastustes „Voldemar“, “Kuu 
aega maal“, “Jõgi voolab läbi linna“, “Syrrealistid“. Kes? 

25. See Belgiast pärit koeratõug aretati välja 19. sajandi alguses. Algselt kasutati neid 
hoburakendite valvamiseks ja tallide närilistevaba hoidmiseks. Hiljem on teda peetud 
peamiselt seltsikoerana. Koerale on iseloomulik suhteliselt suur pea ning sageli peaaegu 
inimese-laadne näoilme. Popkultuuris on selle koeratõu esindajat võimalik näha filmis 
“Enam paremaks minna ei saa” (1997) ja „Gosford Park“ (2001). Mis koeratõug? 
 

 



26. Firma looja sündis 1861 Ulmi lähedal Albeckis. Pärast väljaõpet töötas ta juhtivates 
peenmehaanika ettevõtetes, muuhulgas ka Thomas Edisoni juures USA-s. 1886 asutas ta 
Stuttgardis eraettevõtte, millest tänaseks on kasvanud maailmakuulus firma. Firma toodab  
autovarustust, navigatsioonisüsteeme, elektrilisi tööriistu ja kodumasinaid. Olulisemate 
teetähistena ettevõtte ajaloos nimetaks kõrgepingemagneeto leiutamist automootoritele 
(1902), esimest diiselmootori sissepritsepumpa (1927), elektriliste tööriistade tootmise 
algust (1928). Aastatel 1939-45 oli ettevõte tähtis sõjaväe varustaja ning sai autasu 
„Natsionaalsotsialistlik näidistehas“. Firma logoks on ringi sees asuv süüteankur. Mis 
firma? 

 
27. Seda kirjanikku (1925-1970) on nimetatud üheks kõige silmapaistvamaks ja andekamaks 

kirjanikuks Jaapanis pärast II maailmasõda. Ta kirjutas luuletusi, romaane, näidendeid, 
esseid, tegeles body-buildinguga, oli ohvitser ja 45-aastasena, oma karjääri tipul, sooritas 
harakiri. Tema elu, looming ja surm olid tugevalt mõjutatud samurai-väärtustest ja nende 
kadumisest uuenevas Jaapanis. Eesti keelde on tõlgitud üks raamat (Pärast banketti 1969), 
lavastatud näidendid “Proua de Sade” ja “Sotoba komachi”, lisaks on tema tekste kasutatud 
NO99 esiklavastuses “Vahel on tunne, et elu saab otsa ja armastust polnudki”. Tema elust 
on tehtud film (1985), režisööriks Paul Schrader. Kes? 

 
 
28. Kujunenud välja linnaspordina 1980-tel Prantsusmaal. Kujutab endast liikumiskunsti, kus 

osalejad kasutavad linnakeskkonnas objekte, et luua uusi ja huvitavaid liikumisviise. 
Sisaldab endas jooksmist, hüppamist, turnimist ja ronimist, et takistustest üle saada. 
Eesmärk on kulgeda võimalikult sujuvalt ja huvitavalt ühest kohast teise. Laiemale 
avalikkusele sai tuntuks prantsuse kassafilmis „Yamakasi“. Mis ala? 

 
29. 1997 valiti peaminister Janet Rosalie Rosenberg Jagan ühe riigi presidendiks. Temast sai 

Lõuna-Ameerika teine naispresident (Argentina Isabel Peróni järel, aga esimene 
demokraatlikult valitud) ja oma riigi esimene valgenahaline president. Ametis oli ta 
augustini 1999. Sündinud on see juudi päritolu marksist 1920 USA-s ja küsitavasse riiki 
sattus 1943, peale abiellumist Cheddi Jagan’iga. Kuigi abikaasa oli peaminister 1961-64 ja 
president 1992 kuni surmani märtsis 1997, oli ka proua ise olnud 50 aastat tegev tipp-
poliitikas. Mis riigiga on tegemist? 

 
 
30. See laulja sündis 1962. aastal Missouris. Ta alustas oma karjääri taustalauljana, näiteks on ta 

tuuritanud koos Michael Jacksoni, George Harrisoni, Rod Stewarti ning Joe Cockeriga. 
Tema debüütalbum (Tuesday Night Music Club) sai oma nime sellest, et laulja ning bänd 
said albumi kallal tööd teha vaid teisipäeviti. Albumist sai suur hitt, seda müüdi üle 7 
miljoni eksemplari. Laulja on võitnud 10 Grammy auhinda ning andnud välja 9 sooloplaati, 
neist viimase käesoleva aasta veebruaris (Detours). Kellest jutt? 



31. II Vatikani oikumeenilise kirikukogu (1962-65) kokkukutsumine oli üks maailma 
tähtsündmusi. Peale kristlaste oli see tähtis ka kogu ülejäänud maailma jaoks, sest katoliku 
kirik käsitles toona ühiskonnas esile kerkinud muresid ja kujundas nende suhtes uusi 
seisukohti. Esimest korda osalesid kirikukogul kõigi maade katoliiklaste esindajad ning 
teistest kristlikest usuvooludest pärit vaatlejad. Soovides muuta jumalateenistuse inimestele 
lähedasemaks, otsustati tõlkida missad ladina keelest iga esindatud riigi keelde. Nimetage 
paavsti, kes selle katoliku kiriku moderniseerimiseks kokku kutsutud kirikukogu kokku 
kutsus. Ametis 1958-63. Vajalik nimi ja number. 

32. See saade alustas 1977. aastal tavalise autodest ja tehnikast rääkiva saatena, kuid on aja 
jooksul omandanud suure populaarsuse ning võitnud nii Emmy kui BAFTA auhinnad. 
Saatejuhtideks on Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May ja saladuslik testisõitja 
Stig (kelle identiteet on teadmata). Väidetavalt on saatel iga nädal üle 350 miljoni vaataja 
üle maailma ning ka Eestis on seda võimalik TV3 vahendusel jälgida. Mis saade? 

33. Maalikunstnik, sündinud 1900 Narvas linavabriku ametniku peres. Astus 1922 „Pallasesse“, 
mille lõpetas 1932. Aastast 1933 töötas Tallinnas joonistusõpetajana. Mobiliseerituna 
Punaarmeesse, elas üle laevaõnnetuse, kui „Eesti Rand“ sai pommitabamuse. Maalinud 
peamiselt dekoratiivses laadis maastiku- ja linnavaateid (näiteks ka „Otepää maastik“). 
Loonud raamatukujundusi, teinud tarbekunstikavandeid. Koostanud joonistamise 
käsiraamatu. Kes? Täpselt sama perekonnanime kannab ka üks tuntud eesti mälumängur. 

34. Lähenevate Pekingi suveolümpiamängude puhul meenutame eelmisi – Ateena OM-i 2004. 
Kes olid seal edukaim mees-ja naissportlane? Mees võitis 6 kulda ja 2 pronksi, naine 2 
kulda, 2 hõbedat ja 1 pronksi. 

35. Eraklik rannikuvetes elutsev röövkala, kellel puuduvad kõhuuimed. Nende asemel on vaid 
taandarenenud uimedest tekkinud kõhuvöö. Kontrastiks sellele on hambad väga hästi 
arenenud. Kala kasutab neid karpide kodade purustamiseks ning krabide, homaaride ja 
okasnahksete seljakilpide katkihammustamiseks. Koeb talvel sügavas vees. Elab Atlandi 
ookeani põhjaosas ja Arktikas. Kala välimus näib küll kohutav, kuid liha on õrnamaitseline 
ja kulinaarias hinnatud. Mis kala? 

 



36. Sündinud 1948. Tema isa oli eesti rahvusliku õigusteaduse rajajaid, tema vennatütar on 
kogunud tuntust lauljana. Küsitav on kirjastuse „Penikoorem“ juht ja asutaja. Löönud kaasa 
antisovetlikus vastupanuliikumises, kuuludes Kersteni nimelisse rühmitusse. Olnud 
Vabadusraadio eestikeelsete saadete kaastööline, eetris kasutas Juhan Põdra varjunime. 
Teoseid: luulekogud „Lõbu ja himu“, „Öö ja tee“, „Mõned luuletused“ (2003 valitud 
kauneimaks luuleraamatuks), lasteraamat „Vesipapp ja puruvana“. Luuletajana tuntud 
mitme levilaulu nagu „Raagus sõnad“ ja „Vana vaksal“ sõnade autorina. Kes? 

 
 
37. See on Iirimaa kuulsaim esiajalooline ehitis. Ta asub Boyne jõe orus, iiri legendidest tuntud 

kuulsa Tara mäe läheduses. Hauakambri sissekäik leiti juba 1699. Arheoloogilised 
väljakaevamised paiga uurimiseks algasid siiski alles 1962. Kivist ja mullast künka läbimõõt 
on 85 meetrit ja kõrgus 13,5 m. Ehitises asuvat tunnelit valgustab päike vaid talvisel 
pööripäeval, kogu ülejäänud aasta valitseb 19 meetrit pikas tunnelis pimedus. Hiljuti 
külastas objekti ka Iirimaad külastanud Eesti president. Mis nime ehitis kannab? 

 
38. Millist ühist perekonnanime kannavad kõik neli allpool nimetatud isikut: 

a) šveitsi loodusteadlane, arst ja kirjanik, eksperimentaalfüsioloogia rajaja;  
b) eesti kergejõustiklane, tulnud eesti meistriks ka 10-võistluses (1988), astunud üles 
näitlejana; 
c) eesti teadlane, aumärgi „Kuldne Viljapea“ laureaat, mullu tähistati ta 100.   
sünniaastapäeva ja ilmus ühtlasi raamat tema elust ja tööst; 
d) saksa jalgpallur, MM hõbe 1966, resultatiivsuselt turniiri teine mees 5 väravaga. 

 
39. See on Burgundia veinipiirkondadest kõige põhjapoolsem ja seetõttu omab väga spetsiifilist 

kliimat: külmad karmid talved, sagedaste öökülmadega hiline kevad ja kuiv kuum suvi. 
Piirkonna pinnas on väga unikaalse koostisega, koosnedes põhiliselt kruusast, kriidikivist ja 
merekarpide kivististest. Need mineraalsed tingimused sobivad ideaalselt Chardonnay 
viinamarjasordile ja annavad peaaegu müstilise veini, mille ajalugu ulatub tagasi ligemale 
11 sajandit. Selle piirkonna veine iseloomulikustavad kahvatukuldne roheliste varjundite 
värvus, delikaatne aroom, kus eristuvad sidrunite ja greibi nüansid. Veini maitsete 
originaalsus ja unikaalne iseloom aga tuleneb otseselt just mineraalide ja joodirikkast 
pinnasest. Mis veinipiirkond? 

 
40. Mis ansambel? 



41. Prantsuse kindral Charles Mangin pidas möödunud sajandi alguses aafriklasi ideaalseteks 
sõduriteks, kuna nad polevat närvisüsteemi puuduliku arengu tõttu nii valutundlikud kui 
eurooplased. Koloniaalarmees teeninud jalaväelasi kutsusid prantslased tiralleur, mis tõlkes 
tähendaks kütti või jahimeest. Kuigi sõjamehed pärinesid erinevatest Aafrika piirkondadest, 
hakati neid nimetama just ühe Aafrika riigi järgi, kus 1857 esimene korpus loodi. Prantsuse 
armee koosseisu võeti nad 20. sajandi algul ja nad võitlesid prantslaste eest paljudes 
lahingutes 1907-1954. Kellest on jutt? 

42. Sündis 1907 Käru vallas Raplamaal. Keskhariduse sai Tallinna Toomkoolist. Jätkas 
õpinguid Tartu Ülikoolis, edasi suundus Edinburghi Ülikooli, saades sealt 1932 
majandusdiplomi. 1934 asus tööle Rahvasteliidu juurde. Põgenes sõja eest 1940 USA-sse, 
töötades hiljem Colombia Ülikoolis korralise professorina. Tuntud on ta eelkõige 
arenguökonoomikuna, avaldanud ka palju uurimusi rahandusest. 1959 aasta mais Genfi 
järve ääres jalutades tabas teda ootamatu surm südameataki tõttu. Seoses teadlase 100. 
sünniaastapäevaga avaldas Eesti Post talle pühendatud postmargi. Teadlasega sama 
perekonnanime kannab ka eesti lastekirjanik, kelle loomingust tuntuim on värsiraamat 
„Kubujuss“. Kes? 

43. Taim korvõieliste sugukonnast. Põõsjal püsikul on saledad varred, millele kinnituvad kitsad 
piklikud lehed. Taime algkodumaa on Lõuna-Venemaa ja Mongoolia stepialadel. Saksa 
keeleruumis nimetatakse teda maotaimeks, prantslased kutsuvad taime draakonirohuks. 
Taim on tugeva maitsega, lisatakse salatitele, suppidele ja kastmetele. Omab seedimist 
soodustavat toimet. Taimega sama nime kannab Sulev Luigele Ants Lauteri nimelise 
teatripreemia toonud tegelaskuju  näidendist „Godot´d oodates“. Mis sõna sobib vastuseks? 

44. Selle kunstniku satiirilise kallakuga olustikupildid moodustavad teemasarju, näiteks 
„Liiderdaja elu“, „Moodne abielu“, mis paljastavad inimlikke kirgi ja ühiskonna pahesid. 
Maalide värvivahekorrad rokokoolikult peened, heleda ja tumeda käsitlus meisterlik. Osava 
käega karikaturist ja portreemaalija. Veel tuntud maale: „Õlle tänav“, “Gin Lane“, „Maailma 
lõpp“. Kes? 

45. Sündinud 1981. aastal USA-s. Tulnud Euroopa meistriks 2006 ja püstitanud 
sisemaailmarekordi 2008. Neiu isa on tulnud NHL-s 4-kordseks Stanley Cup-i võitjaks New 
York Islanders`i ridades. Kes? 
 



46. Küsitav saar on 65,5 hektari suurune ja ligi tuhat aastat vana. Saarel asub kaks hiidrahnu, 
mis muistendi järgi on mälestus Suurest Tõllust. Jalgsi läbi mere saab lähedal asuvale 
Abruka saarele. Saarel on väike liigirikas mets, kasvab kadakat, tamme, mändi. Saarel elas 
pikki aastaid suviti kirjanik Albert Uustulnd. Saarest on ta kirjutanud ka oma romaanis 
„Tuulte tallermaa“. Tõsi, seal kannab saar Oldre nime. Mis saar? 

47. Nintendo tõi 2006. aastal turule uudse kontseptsiooniga mängukonsooli. Peamine erinevus 
tavapärasest arvutimängust on see, et liikumissensoriga puldid reageerivad igale mängija 
liikumisele ning võimaldavad arvutimängus interaktiivselt kaasa lüüa. Firma on loonud 
konsoolile mitmeid erinevaid mänge ning alles sel kevadel teatati, et turule tuleb ..... Fit, 
millega käib kaasas nn tasakaalualus, mis regeerib veelgi paremini mängija kehaliigutustele 
ning toob revolutsiooni kodus treenimisse. Konsooli näol on tegemist tõelise müügihitiga – 
pooleteise aasta jooksul on üle maailma müüdud 24,5 miljonit seadet. Mis on selle seadme 
nimetus? 

48. Film kujutab vana professori Isak Borgi teekonda nii geograafilises kui hingelises plaanis. 
Borg sõidab koos minia Mariannega Stockholmist Lundi ülikooli, et võtta seal vastu 
audoktori kraad. Teel lävib ta hääletajatega, külastab oma vana ema, üritab leida ühist keelt 
oma pojaga, kellest Marianne tahab lahutada. Pikk teekond kätkeb endas palju mälestusi ja 
viib eneseleidmise läbi saavutatud lunastuseni. Film tõi lavastajale Ingmar Bergmanile 
Berliini filmifestivalil Kuldkaru. Mis film? 

49. Sündis Lincolnshire'i krahvkonnas 1786. Astus 14-aastaselt kuninglikku mereväkke, osales 
Napoleoni-vägedega peetud lahingutes (näiteks Trafalgari merelahing). Oli lühikes aega 
Tasmaania kuberner, kaardistas suure osa Põhja-Ameerika põhjarannikust. Juhtis 1845 
aastast laevadel „Erebus“ ja „Terror“ Loodeväila otsimise ekspeditsiooni. Uurimisretk 
lõppes traagiliselt – kõik selles osavõtjad hukkusid. Kes? 

50. Kes on pildil? 
 

 



51. Raplamaal Raikkülast poole kilomeetri kaugusel asub metsaga kaetud mägi, suhtelise 
kõrgusega üle 15 meetri. Mäe lääne- ja loodenõlval esineb üle 5 meetri kõrge ja 100 meetrit 
pikk astang. Astangu kohal oleval mäerinnatisel on koht, kus toimusid muinaseestlaste 
vanemate nõupidamised ehk kärajad. Henriku Liivimaa kroonikas kannab see tähtsate 
nõupidamiste paik Raigele nime. Ajaloouurijate arvates oli Raigele kant muinas-Eesti tagala 
ja viljasalv, kuhu sõjad ei puutunud. Veerikaste jõgede ja linnuste kaitsvas ringis elati 
rahuaja elu, hariti põldu ja kasvatati loomi. Eestlastest vanemate vastuvõtjaks ja toitjaks oli 
lähedusse jääv Kabala küla. Mis nime kannab see praegu arheoloogiamälestisena riikliku 
kaitse all olev mägi? 

52. Mis märgiga on tegu (milline sõna on varjatud?)   
53. Sellel šoti kirjanikul (1954) on kaks aliast – ühe all kirjutab ta ulmeraamatuid ning teise 

nime all (mis erineb eelmisest vaid keskmise nime initsiaali puudumise poolest) n-ö 
tavakirjandust. Teda on nimetatud tänapäeva briti kirjanduse kõige elavama 
kujutlusvõimega kirjanikuks. Eesti keelde on tõlgitud tema esikromaan “Herilase vabrik”, 
lisaks veel “Äri”, “Mängur”, “Relvade kasutus” ja “Mõtle Phelbasest”. Ta on muuhulgas 
kirjutanud raamatu Šoti viskidest. Sama perenimega mees on kaitsnud ka Inglise 
rahvuskoondise väravat. Kes? 

54. Kuulub villapuuliste sugukonda. Ta on hallitüveline puu, mille tüvi ja suuremad oksad on 
kaetud suurte tugevate ogadega. Kuivaks aastaajaks langetab puu lehed. Õied roosad või 
kreemikad, ebameeldiva lõhnaga. Viljad kuprad, mis valmides muutuvad kohevaks 
rusikasuuruseks vatitombuks. Puult saadav väärtuslik vill on kerge, läikiv, kollakas, vee- ja 
putukakindel. Leiab kasutamist polster- ja isoleermaterjalina. Hinnatud on ka puu ilus puit, 
seemnetest saadakse õli seebi valmistamiseks. Kesk-Aafrika Vabariigi ja Guatemala 
rahvuspuu. Mis puu? 

55. Suurbritannia valdus, 45 000 elanikku, halduskeskus George Town. Koosneb kolmest 
madalast korallrahudest ümbritsetud lubjakivisaarest. Valitseb troopiline passaatkliima. 
Peamised majandusharud on maksuvaba rahandus ja turism. Rannikumerest püütakse 
homaare ja haisid. Kasvatatakse mangopuud, banaani, jamssi. Mis territooriumist on jutt?  

 
 



56. Sel aastal ilmus esikkogu noorel poetessil Maria Leel, kogu pealkirjaks “Äramõte” ning 
ilmumist saatis üsna suur meediakära, milles oma osa ilmselt ka noore luuletaja kuulsatel 
vanematel. Kes on Maria Lee vanemad? 

57. See tänapäeval väike 5000 elanikuga linnake oli keskajal Euroopa vaimuelu keskusi. 10 
sajandi algul rajas Akvitaania hertsog Guillaume Vaga siia kloostri, mis kahe sajandi 
jooksul kasvas Euroopa üheks mõjukaimaks. Kuni Püha Peetruse katedraali ehitamiseni 
Roomas oli siinnne basiilika (ehitatud 1088-1130) maailma suurim kirik. Alates 14. 
sajandist hakkas kloostri kuulsus tuhmuma. Prantsuse revolutsiooni ajal klooster suleti ja 
kirik lammutati. Mis linn? 

58. Sündinud 19. jaanuaril 1981. Alustas võrkpallurikarjääri Pärnu Falckis. Mänginud hiljem 
Prantsusmaal Toulouse`i ja Avignoni meeskondades, samuti Korsika saare Ajaccio 
Gazelec`is ning Kreekas Saloniki ja Austrias Viini meeskonnas. Hetkel kuulub Tartu Pere 
Leib rivistusse.Tulnud viiel korral eesti meistriks. Kes? 

59. Kes on pildil olev näitleja? 
 

 
60. Kuulete lugu Estonia albumilt This strange engine, mille solist kirjutas peale kohtumist Paul 

Barneyga, kes oli ainuke britt, kes elas üle Estonia laevahuku. Mis ansambel? 
 

 
 


