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1. Nii Vanemuise kui ka Estonia ooperisolist. Kes?

2. Mis autofirma logo näete?

3. Kes on pildil olev seltskonnatibi?

4. Kelle joonistus?

5. Kes on pildil olev Euroopa üks armastatumaid koomiksikangelasi (pildil koos oma koera
Milouga)?

6. Seda Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuvat rahvusparki tunti varem Alberti
rahvuspargina. 1925.a asutatud rahvuspark oli üldse esimene omataoline Aafrikas. Oma
praeguse nimetuse sai 7800 km² suurune park mäestiku järgi, mis selle territooriumil paikneb.
Tänapäeval teatakse parki eelkõige seal elutsevate mägigorillade hävimisohus populatsiooni
järgi. Mis rahvuspark?
7. Lõuna-Eestis on taoste küljes roomad, nende külge käivad vehmrid. Et vehmrid roomade
küljest lahti ei tuleks, käib nende vahele.... Mis?
8. 18.- 19. sajandi jooksul sai paljude Euroopa rahvaste hulgas populaarseks üks Prantsusmaalt
pärit 5 või 6 tuurist koosnev seltskonnatants. Tantsu tantsitakse paaris, paarid asetsevad
nelinurkselt vastastikku. Selle tantsu lähisugulaste hulka kuulub ka eestlaste kaerajaan. Mis
tants?
9. Küsitava relva eelkäija oli Hugo Borchardti poolt turule toodud poolautomaatpüstol, mida
omakorda arendas edasi mehe kaastööline Georg-Johann Luger. P 00 nime kandnud püstolit
täiustati veelgi ning 1908. a valis Saksa armee 9 mm P 08 püstoli oma allohvitseride
teenistusrelvaks. Kahe maailmasõja vahel koondus selle püstoli tootmine Mauseri tehasesse.
Relva tootmine lõpetati ametlikult 1943. aastal. Mis relv? Ingliskeelne maailm tunneb püstolit
Lugerina, NSV Liidus nimetati seda ka Borchardt-Lugeriks.

10. Esmakordselt peeti seda ühepäevasõitu juba 1896.a. Selle aprillikuise rattasõidu start on
Compiegne’is ning distants viib läbi Põhja-Prantsusmaa teede Belgia piiri lähistele. Lisaks
rasketele teeoludele on ka ilmastikutingimused reeglina üpris keerulised. Seetõttu pole vaja
imestada, et rattasõit on saanud endale mitmeid hüüdnimesid nagu „Sunday in the Hell“ jne.
Kolme viimase aasta võitjad on Tom Boonen, Stuart O’Grady ja Fabian Cancellara. Mis nime
kannab see hinnatud ühepäevasõit (alg- ja sihtpunkti nimed!)?

11. Sümboli tähenduse omandas see ese Soomes ehk 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul, mil
kujunes välja suurem osa traditsioonilistest tüüpidest. Lisaks meistritele valmistasid juba 19.
sajandil neid ka tuntud tehased Fiskars (1830. aastatest) ja Hackman (1870. aastatest). Neid
kavandasid isegi Soome kuulsaimad kunstnikud. Näiteks Akseli Gallen-Kallela joonise järgi
valmistati 1918. aastal Soome armee jaoks allohvitseri vastav ese. Millega tegu?
12. Viimasel ajal on selle ainega seoses palju paksu pahandust. Seda kasutatakse mitmeski riigis
piima tegelikust kvaliteetsemana näitamiseks, ent samas on aine tervisele väga kahjulik. Hiinas
tekitas seda ainet sisaldavast piimapulbrist toodetud beebitoit tervisehädasid paljudele titadele.
Eelmisel aastal põhjustas USA-s skandaali sama ainet sisaldanud lemmikloomatoit. Mis nime see
mürgine aine kannab? Mööblitööstuses kasutatakse seda mööbliplaatide kattematerjalina.
13. Tartumaad ümbritsevad Eesti mõistes suured järved Peipsi, Võrtsjärv ja Saadjärv. Suurim
tervenisti Tartumaal asuv järv on ca 3 km2 pindalaga madal järv, millesse suubub Porijõgi e.
Põdraoja ja millest väljub küsitava järvega sama nime kandev jõgi. Seda jõge mööda saabuvad
järve taastuma kudemise lõpetanud Peipsi kalad ja siis on see piirkond väga kalarikas.
Läheduses asuvas sama nime kandvas külas on sündinud teatrimees Karl Ader. Järv ja tema
ümbrus kuuluvad Emajõe-Suursoo Looduskaitsealasse. Mis järv?
14. Seda taime (datura stramonium) võib leida nii Skandinaavias, Euroopas, troopilises IdaAafrikas, Austraalias kui Põhja-Ameerikas, välja arvatud arktilised alad. Vaatamata oma
troopilisele päritolule tunneb see liik kogu maailmas end hästi teeäärsetel, prahipaikadel,
vanadel varemetel ja inimasulate läheduses. Taime ettevaatamatu tarvitamine võib lõppeda
surmaga. Kuigi taim ise on ebameeldiva lõhnaga, ahvatlevad huvitavad viljad lapsi siiski neid
proovima. Seepärast on targem loobuda nende kasvatamisest koduaias. Inglased tunnevad taime
ka nimetuse all Jimson Weed, mis on lühivorm Põhja-Ameerika Jamestown'i linnast Virginias,
kus paljud kolonistid pärast selle lehtede söömist surid. Mis taim?
15. Kes on kuuldav ja nähtav lauljatar?

16. Küsitav kirjamees (1892 – 1986) kasutas ka Mardika varjunime. 1939. aastal võitis tema
romaan „Konarlik tee“ „Looduse“ romaanivõistlusel esimese auhinna. Eestis muuhulgas ka

õiguskantsleri sekretärina töötanud mees põgenes 1944.a Rootsi. 1953. a ilmus tema kõige
tähelepanuväärsem teos „Uus Evangeelium“, mis käsitleb sündmusi Eestis aastatel 1939-1941.
Kuigi teos on suisa suurepärane, ilmub esimene uustrükk romaanist alles tuleval aastal sarjas

„Eesti lugu“. Kes?
17. 1950. -1970. aastatel olid Islandi ja Suurbritannia suhted hooti üsna pingelised, kuna kaks
riiki ei saanud kokkuleppele kalapüügiõigustes Islandi rannikuvetes. Inglise kalalaevad tungisid
oma sõjalaevade kaitse all Islandi rannavalvest mööda, viimased omakorda lõikasid läbi inglaste
traaleritrosse. Kohati läks asi isegi hoiatuslaskude tulistamiseni laevakahuritest ning vastaspoole
laevade rammimiseni. Mis nime kandis see konfliktide jada kahe riigi vahel? (Ilmselt tuletati
ingliskeelne nimi tollal väldanud märksa kuumema konflikti nimest.)
18. Lapsed on muusikud, mõned lausa Eestile rahvusvahelisel areenil kuulsust toonud. Isa on
muusik, ettevõtja, spordimees, tubli isa pealegi. Vanaisa oli saksa filoloog, koolmeister, pillimees
ja pillimeister, kes kirjutas rahvalikuks muutunud laulu „Metsa veerel väike maja...“. Nende
ühine perekonnanimi?
19. Rubriik „Kes küsib esimesena?“. Aastatel 1967 – 2008 mängis see NBA klubi nime all Seattle
Supersonics. Sel suvel vahetati uue omaniku survel asupaika ja nime. Mis nime all uuel hooajal
mängitakse?
20. 21. aprillil 1933 valiti see kuulus teadlane Freiburgi Ülikooli rektoriks. Samas oli Freiburgi
Ülikooli uus rektor juba valitud: tuntud arst, sotsiaaldemokraat Wilhelm von Möllendorff, kes
ei sobinud enam vahepeal võimule tulnud režiimile. Küsitav väitis, et Möllendorff ise palus tal
rektoriks astuda ja vastumeelselt ta seda tegigi. Teised allikad aga ütlevad muud: et mees
tegutses aktiivselt korraga kahel rindel, püüdes ühelt poolt selgeks teha natsionaalsotsialistidele,
kellele ta lähenes juba 1932. aastal, et vaid tema suudab ülikoolis parteiliini ellu viia, teisalt
professoritele, et vaid tema suudab kaitsta ülikooli uute võimude ees. Aasta pärast astus aga ta
rektorikohalt tagasi, keskendudes nüüd loengutele. Kellest jutt? (Väidetavalt muutis Hitleri
võimuletulek küsitava vuntsimoodi!).

21. Milline 1991. a riigifirmade baasil moodustatud kompanii on tuletanud oma nime kolme
linna järgi? Linnadeks on Urai, Kogalõm ja Langenas.
22. Veel enne, kui riik jõudis maailma poliitiliselt kaardilt kaduda, sai oma internetidomeeni ka
Saksa Demokraatlik Vabariik. Pange see kirja!
23. Mis nime kannab see Lõuna-Ameerikas elutsev näriline?

24. See näitleja (pildil) on sündinud 1931.
aastal Bostonis, Venemaalt pärit juutide
peres. Ta on saavutanud oma tuntuse
teatud karakterina ühes väga tuntud
telesarjas. Ta on kogunud kuulsust ka
fotograafina ja lauljana – ta on välja
andnud mitmaid plaate ja laulnud
muuseas ka Bilbo Bagginsist („The Ballad
of Bilbo Baggins“). Näitlejana on ta üles
astunud mitmetes filmides ja telesarjades
– kaasa arvatud näiteks telesarjas
„Mission Impossible“ ja episoodilistes
rollides animasarjades „The Simpsons“ ja
„Futurama“. Rezhisöörina on tema kuulsaim film ehk „Kolm meest ja beebi“. Nimetage
näitleja!

25. Millist muusikakollektiivi kuulete? Nende laulja nimetab end Lembetuks.

26. Selle aine nimetus tuleneb Väike-Aasia linnast, kust seda ainet saadi. See on kollakas või
helepruun, kõva, läbipaistev; saadakse puuvaigu rafineerimisel tekkinud jääkidest. Ei lahustu
vees, kuid lahustub alkoholis ja eetris. Tarvitatakse lakkide valmistamiseks, laevade
veeisolatsiooniks, keelpillipoognate karestamiseks ning metallide jootmisel; suurtes kogustes ka
seebi tootmisel. Mis aine?
27. USA- s Portlandis asuva peakorteriga spordirõivaste ja – jalatsite kompanii sai alguse 1938.
aastal, kui selle asutas Paul Lamfrom. Firma sai endale nime Portlandis voolava jõe järgi.
Edukas matkavarustuse tootja on tänaseks siirdunud ka spordi sponsoreerimise teele – 2008.a
hakati rattatiimi sponsoriks, mis varem kandis nime T-Mobile või ka Team Telekom. Mis
firma?
28. Haugaslaste sugukonna esindaja perekonnast Buteo. Selle perekonna esindajaid elutseb
Euroopas kolm liiki. Fotol on Eesti arvukaim kulliline, rahvakeeles ka vihmakull, keda pesitseb
kuni 3000 paari. Rändlind, aga mõned paarid talvituvad vahel ka Eestis. Looduskaitsealune liik.
Kes?

29. Abu Dhabi lähistele plaanitakse rajada maailma esimene ökolinn. See saab olema
nullilähedase süsinikdioksiidi bilansiga linn, kus ei teki prügilasse ladustatavaid jäätmeid ja mis
tarbib tavapärastest linnast poole võrra vähem vett, peaks plaanide järgi koduks saama 50 000
inimesele ja 1500 ettevõttele. Alal, kuhu kuue ruutkilomeetri suurune linn rajatakse, pole
magevett ja suvel võivad temperatuurid ületada 50 kraadi piiri. Suur osa vajaminevast elektrist
genereeritakse päikeseenergiast, mida kasutatakse ka jahutussüsteemides ja mereveest joogivee
valmistamiseks. Linnast väljas asuvatel põldudel kasutatakse niisutamiseks puhastatud heitvett.
Elanike linnas liikumise hõlbustamiseks luuakse ühistranspordisüsteem nii, et jalakäijal tuleb
järgmise peatuseni kõndida kõige enam 200 jardi ehk 183 meetrit. Linna ehitus peaks algama
juba sel aastal, projekti maksumust pole senini avalikustatud. Ökolinna loomise eestvedajaks on
Suurbritannia arhitekt Norman Foster. Mis nime see linn kandma hakkab?
30. Eesti Teatriliit hakkas oma aastaauhindu välja andma alates 1961. aastast. Esialgu oli
tegemist lihtsalt hooajapreemiatega, 1975. aastast lisandus ka esimene nimeline preemia. 2008.a
said selle Külli Teetamm ja Tambet Tuisk. Kelle nimi sobib vastuseks?

31. 1980. aastal jalutas üks Austraalia kirjanik Los Angeleses, otsides poodi, kust omale uus
portfell osta. Ta sattus sellisesse, mida pidas mees nimega Leopold Pfefferberg, hüüdnimega
Poldek. Too, saanud teada, et külaline on kirjanik, tiris mehe tagaruumi ning hüüatas: "Mul on
rääkida suurepärane lugu, see on lugu kogu inimkonnale". Sama oli ta väitnud veel kümnetele
varem poodi sattunud kirjameestele, ent keegi polnud vedu võtnud. Austraallane võttis ning
valminud teos pälvis 1982. aastal Bookeri kirjanduspreemia. Kümmekond aastat hiljem noppis
selle põhjal tehtud film mitmeid olulisi Oscareid. Kellest rääkis Poldeki lugu ning kes oli see
kirjanik?
32. Kes on pildil olev kaasaja üks tuntumaid viiulikunstnikke (sündinud 1956. aastal)? Sageli ka
kummalises ning ülbes käitumises süüdistatud muusiku nimel on üks Guinnessi rekord. Nimelt
on tema versiooni Antonio Vivaldi teosest Aastaajad müüdud üle 2 miljoni eksemplari, mis teeb
sellest läbi aegade müüduima klassikaplaadi.

33. Eesti naiskonnad tegid pallimängude Euroopa karikasarjades debüüdi alles eelmisel aastal.
Osalenud naiskonnal siiski eriti edukalt ei läinud – avaringis kaotati kahe mängu kokkuvõttes
Hispaania Las Palmase klubi. Mis klubi oli teerajaja?
34. Sellel paigal on oma parlament Tinvaal, mille ingliskeelset nime Tynwald tuntakse vist küll
rohkem. Teadaolevalt on Tinvaal maailma vanim senini tegutsev esinduskoda üldse – esimest
korda oli parlament koos hiljemalt 979. aastal. Seega on sellel algselt viikingite loodud kogul
tegutsemisiga üle 1000 aasta ning kogu selle aja jooksul on parlamendi töös olnud vaid üks
pikem vaheaeg - aastatel 1765–1770. Tegelikult koosneb Ard-whaiyl Tinvaal koguni kahest
kojast – viieks aastaks valitavast 24liikmelisest Juhtide Kojast (Chiare-as-Feed), ja
11liikmelisest Seadusandlikust Nõukogust (Choonceil Slattyssagh). Seejuures on Juhtide Koda
(tuntud ka nime Taxiaxi all) alamkoda ja Seadusandlik Nõukogu ülemkoda. Nimetus Tinvaal
tuleb muinasskandinaavia (norse) keelsest sõnaühendist Thing-vollr, mis tähendas parlamendi
välja. Kus on Tinvaali nimeline parlament?
35. Austraalia põliselanikud on neid õlirikkaid pähkleid söönud juba sajandeid, ent
läänemaailm avastas nad alles 19. sajandil. Siis viidi nad Havaile, mis praegu annab 90 protsenti
toodangust. Enne kuivatamist või röstimist tuleb eemaldada ümbritsev viljakest, selle all olev
luustunud kest äärmiselt kõva. Nende magusate ja delikatessina hinnatud pähklite osas ületab
nõudlus oluliselt toodangut, mistõttu on nende hind küllalt kõrge. Koertele on nad mürgised. Õli
leiab kasutust kosmeetikatoodetes. Mis pähkel?

36. Pildil nähtavale parasiidile on eriti vastuvõtlikud lapsed. Siiski ei saa nakatumise suhtes
kindlad olla ka täiskasvanud. Pisikesed ussikesed (emased isendid 1 – 1,2 cm pikkused, isased
lühemad) parasiteerivad jämesooles. Haigestumise peamiseks märgiks on kihelus päraku
piirkonnas, kus emased munemas käia armastavad. Kellega tegu?

37. See teos valmis millalgi 6. ja 10. sajandi vahel, arvatavaks autoriks Malmesbury abt
Aldhelm. Käsikiri oleks peaaegu hävinud tulekahjus 1731. aastal. Trükis ilmus ta esimest korda
1815, kui Islandi arhivaar Grimur Jonsson Thorkelin avaldas selle alapealkirja all: «Anglosaksi
dialektis Taani poeem, mis käsitleb Taani sündmusi kolmandal ja neljandal sajandil.» Mis teos?
38. 1995. a pälvis tema teos „Haned võlgu“ Eesti Näitemänguagentuuri näidendivõistlusel
preemia. Eelmisel aastal tõi selle tüki Von Krahli teatris lavale Tallinna Teatrilabor. Näidendis
lõi lisaks Viljandi Kultuuriakadeemia näitlejatele kaasa ka näidendi autor koos oma bändiga.
Kes on „Haned võlgu“ autor?
39. Pensionipõlve veetev endine vene sukelduja Eduard Koltsov tunnistas avalikult, et ta tappis
poole sajandi eest oma tuntud Briti kolleegi, kes jäi teadmata kadunuks Suurbritannia rannikul
viibinud Nõukogude ristleja juurde tehtud luureretke ajal. Teise maailmasõja ajal George’i
medaliga autasustatud kuningliku mereväe leitnantkomandör kadus juba erus olles salapärastel
asjaoludel 1956. aastal, kui Portsmouthi sadamas seisis sõjalaev, mis tõi Suurbritanniasse
kommunistliku impeeriumi liidrid. Briti merevägi teatas siis, et tõenäoliselt uppus mees mõne
miili kaugusel Stokesi lahes. Mitu kuud hiljem leiti rannalt aga peata surnukeha, milles sõbrad
tundsid ära mehe, kes pärast erruminekut oli abistanud luureteenistusi. Mis kogenud
sukeldujaga juhtus, oli jäänud müsteeriumiks. Kes oli see õnnetu lõpuga luuraja?
40. Kes esitab kelle lugu? Üks kantri-, teine industriaalmuusika legend.

41. Millist Afganistani pealinna Kabuli lähistel olevat orgu näete pildil? Pikka aega kontrollis
orgu kuulus sõjapealik Ahmed Shah Massoud, keda oru järgi nimetati ka … Lõviks.

42. Kes on kunstnik (sündinud 1965. a)?

43. Kes on pildil olev Eesti muusik?

44. Kes on kunstnik?

45. Kes on pildil olev noor ja andekas sportlane?

46. Küsitav natuke rohkem kui 2000 elanikuga linn asub New Yorgi osariigis USA-s. Linn
asutati 18. sajandi lõpus ühe kuulsa kirjamehe (eluaastad 1789 – 1851) isa poolt. Kirjanik ise
veetis märkimisväärse osa oma elust samas linnas elades. Mis nime see linn kannab (loomulikult
kõlbab vastuseks ka asutaja või tema kirjanikust poja perekonnanimi!)? Tänapäeval on linn
tuntud seal asuva pesapalli Kuulsuste Halli ja muuseumi järgi.
47. Kuuekümnendate alguses hankis USA kultusrežissöör Roger Corman mingi nipiga endale
kuue nõukogude ulmefilmi USA õigused. Kuna aga nõukogulikud filmid polnud päris USA
maitsele, monteeris tema noor assistent F. F. Coppola neist ameerikalikud versioonid.
Näitlejatele pandi ameerikalikud nimed, režissööre ei mainitud üldse. 1964. a linastus USA-s
film pealkirjaga The Day The Earth Froze, kus üht peaosalist kehastas keegi Nina Anderson.
Ameeriklastele filmi tutvustava bukleti järgi oli Anderson Soome-Ameerika päritolu
iluduskuninganna ja iluuisutaja, kes vabal ajal tegeleb sotsiaaltööga ja kollektsioneerib marke!
NSV Liidus kandis mõned aastad varem linastunud film aga pealkirja Sampo ning ka Nina
Anderson esines oma õige nime all. Kes ta tegelikult oli?
48. Kuigi tehnilises mõttes on tegemist lihtsalt priskeks paisutatud šampinjoniga, siis tegelikult
on tegemist maailma suurima kultuurseenega, millel ka oma eriline nimetus. Mis nime
kannavad need uhked seened?

49. The World Is Just Awesome! Sellist hüüdlauset kasutab enda reklaamimiseks 1985. aastal
John Hendricksi poolt rajatud telekanal. Algsest ühest kanalist on välja kujunenud terve
võrgustik spetsiifilisi programme (näit. Animal Planet), mis jälgivad maailma ja teaduse
erinevaid tahke. Emakanal on samuti elu ja tervise juures ning on viimastel aastatel tootnud
mitmeid hittsaateid nagu Mythbusters, American Chopper jt. Mis telekanal?
50. Mis muusikalist pärineb kuuldav pala ja kes on autor?

51. Sellel Inglismaa esiliigas mängival, 1882. aastal asutatud Londoni jalgpalliklubil on igati
kuulsad omanikud – 2007. a suvel ostsid klubi vormel-1 tuusad Flavio Briatore ning Bernie

Ecclestone. Sama aasta lõpus lisandus omanikeringi ka miljardärist terasemagnaat Lakshmi
Mittal. Omanikud pole varjanud soovi, et muuta keskmike hulka kuuluv klubi tõhusate
rahasüstide abil tippmeeskonnaks, mis esimese asjana peaks võimalikult kiiresti jõudma
kõrgliigasse. Igatahes praegu liidritegrupis kenasti figureeritaksegi. Mis klubi?
52. Moll Flanders oli tormilist elu elanud inglanna, kes sündis Newgate’i vanglas. Tema ligemale
60 aastat väldanud ellu mahtus sündmusi kamaluga. Ta oli 12 aastat prostituut, 12 aastat varas,
8 aastat Virginias asumisel. Lisaks sellele mahtus tema ellu 5 abielu, millest üks oli lausa lihase
vennaga. Elu lõpuks naine sai rikkaks ning suri vaga naisena. Sellisena kõlab lühike kokkuvõte
inglaste romaaniklassikasse kuuluvast teosest, mille autoriks mees, keda reeglina tunneme vaid
tema peateose järgi. Kes?
53. Pildil oleva daami (eluaastad 1878 – 1966) pärisnimi oli Florence Nightingale Graham.
Kanadast pärit ärinaine ehitas aastatega üles kosmeetikafirma, mille tooted on tänapäeval laialt
tuntud üle maailma. Oma „ärinime“ tuletas ta oma äripartneri ja Alfred Tennysoni ühe teose
järgi. Firma praeguseks reklaamnäoks on filmimaailma kaunitar Catherine Zeta Jones. Üks
kuulsaimaid parfüüme kannab nime Fifth Avenue. Kes/mis kaubamärk?

54. See Douglas
Adamsi loodud karakter on oma
nime saanud (või pigem võtnud) ühe auto järgi. Adams ise seletab seda oma ühes kuulsaimas
raamatus, et see isik oli selle nime valinud kui kenasti vähe kahlustäratava („nicely
inconspicuous“). Hiljem on Adams intervjuus selgitanud, et see isik pidas seda autot Maa
dominantseks eluvormiks. Raamatu prantsuse keelde tõlgitud versioonis sai nime teine pool teise
automudeli nime. Koolipõlves olla teda kutsutud „Ix“-iks. Vastuseks palumegi selle tegelase ehk
siis automargi ja -mudeli nime.
55. Alo Mattiiseni viie isamaalise laulu tsükli nelja laulu sõnade autoriks on Jüri Leesment.
Laulu „Mingem üles mägedele“ sõnade autoriks ja kaasajastajaks on tuntud pilli- ja kirjamees,
kes loonud ka rohkelt laulusõnu. Kes?

56. UNESCO raamatutõlgete arvepidamise andmetel kuulub eesti keelde tõlgitud autorite
esikümnesse sakslane Joseph Anton Schneiderfranken (1876-1943), keda raamatukaantel
nimetatakse ürgse tarkusevara vahendajaks. Maalijana alustanud mehe esoteeriliste raamatute
sekka kuuluvad näiteks «Elu mõte», «Raamat õnnest», «Tee jumala juurde», «Armastusest» jne.
Esimeste eestistajate hulka kuulub näiteks Ernst Enno. Millise vaimse nime all
Schneiderfranken oma raamatuid ilmutas?
57. Tegemist on hinnatud maalikunstniku ja iseõppinud režissööri Julian Schnabeli kolmanda
täispika mängufilmiga. 8. detsembril 1995 langeb prantsuse olulisima moeajakirja ELLE‘i
ekstravertne peatoimetaja Jean-Dominique Bauby (filmis kehastab teda Mathieu Amalric)
ägeda ajuveresoonkonna haiguse tõttu koomasse. Taas ärgates on Bauby üleni halvatud ja saab
pilgutada vaid oma vasakut silma. Sellest silmast saab tema ainuke side maailma, teiste ja eluga.
Silma abil dikteerib ta oma abilisele raamatu, millest sai Prantsusmaal tõeline bestseller. JeanDominique Bauby suri 1997. aastal, kolm päeva peale oma raamatu ilmumist. Mis pealkirja
film kannab? Pildil on isand Bauby veel elu ja tervise juures.

58. Esialgu oli selle Ameerika riigi pealinnaks Comayagua, kuid 1880. aastal viidi keskus üle
praegusesse keskusesse. Legendi kohaselt ei võtnud tollase pealinna kõrgkiht omaks tollase riigi
presidendi Marco Aurelio Soto abikaasat ning kättemaksuks sai riik uue pealinna. Märksa
usutavam versioon aga väidab, et presidendil olid huvid praeguse pealinna lähistel asunud
hõbedakaevanduses ja seetõttu muutis üleviimine tema elu oluliselt lihtsamaks. 2006. a seisuga
elas linnas 894 000 inimest (eeslinnadega 1,3 mln.). Mis pealinnaga tegu (õige riik – 1 p.)?
59. 25. aprillil 1981 püstitas see kettaheitja Leselidzes 65.34-ga Eesti rekordi, mille Aleksander
Tammert ületas alles 17 kevadet hiljem. Ta on üks väheseid eesti sportlasi, kes oma kunagist
dopingukasutamist ei salga, kuigi samas ei oska ta öelda, kas rekordiparandus ainuüksi
seepärast tuli. Kes?
60. Kes laulab ja mis filmist see lugu pärineb?

61. Üheks oma suurimaks saavutuseks peavad sionistid 1917. a tollase Briti välisministri poolt
välja antud deklaratsiooni, milles Suurbritannia viitas juutide riigi loomise võimalikkusele
Palestiinas. Kes oli see välisminister, kelle nime järgi deklaratsiooni tuntakse?
62. Selle lille nimi pärineb kreeka keelest ja tähendab tõlkes leeki, mis tuleneb säravast ja
leegitsevast õievärvist. Lille teine tuntud nimetus eesti keeles ongi leeklill. Nad kuuluvad
siniladvaliste (Polemoniaceae) sugukonda ühes mehhiko vanikkuljuse, siniladva, Peruu ja
Boliivia rahvustaime inkalillega. Perekonda kuulub 69 liiki ühe- ja mitmeaastaseid rohttaimi ja
põõsaid, mille kodumaa on Põhja-Ameerikas. Vaid üks liik – siberi …– kasvab looduslikult
väljaspool Ameerikat. Euroopas on neid kasvatatud sajandeid ja tänapäeval tuntakse tuhandeid
sorte. Mis lill?
63. Kuigi kirjanik Thornton Wilder sai kuulsaks mitmete sisukate ajalooliste romaanide
kirjutajana („San Luis Rey sild“, „Naine Androse saarelt“, „Märtsi iidid“) kuulub tema
loomingusse jantlik näidend „Kosjasobitaja“ (The Matchmaker), mille alusel valmis 1964. aastal
Jerry Hermani populaarne muusikal. Mis nime see kannab?
64. 25. augustil 1830 etendus Dainel Auberi ooper La Muette de Portici. Selles kõlanud aaria
Amour Sacre de la Patrie sütitas rahvas sellised patriotistlikud meeleolud, et vallutati
valitsushooned, löödi tagasi kaitsma saadetud armee ning lõpuks kuulutat välja riiklik
iseseisvus. Kus?
65. Kes on pildil? Tema nime kandval tänaval asub Saksa kaitseministeerium.

66. Menyanthes trifoliata on Eesti märgaladel, kraavide, ojade, järvede kallastel väga levinud taim.
Kõrgus kuni 30 cm, mitmeaastane ühekojaline rohttaim. Õite läbimõõt on kuni 1,5 cm, aga nad on
väga ilusa ja keerulise ehitusega, õiekobar kuni 7 cm pikk. Lehed on kolmetised, mis kasvavad
välja otse risoomist. Vili on ühepesaline kupar, seemned suured ja elliptilised. Õitsemise ajal väga
dekoratiivne, kasutatakse iluaianduses basseinide ja veesilmade haljastamiseks. Mis taim?

67. Et kaugushüppe tulemust saab parandada selle abil, leiutas väga tuntud sportlane – 1976.
aasta kümnevõistluse olümpiavõitja Bruce Jenner . Tegemist on ühe vähese spordiuuendusega,
mille ajaloos on koht ka Eestil. Nimelt võistles Jenner 1974. aasta augustis Tallinnas NSV Liidu,
USA ja Saksamaa LV mitmevõistlejate matšil ja hüppas Kadrioru staadionil uuendust
kasutades 7.27. Jenner sai Tallinnas esikoha ja sõitis soosikuna kahe aasta pärast Montreali
olümpiale. Ameeriklane teeniski kulla, ent hüppas kaugust tavalisel viisil, küll kõigest 7.22, sest
kergejõustikujuhid keelasid uuendusliku hüppe kui vigastuseohtliku. Milles seisnes Jenneri
uuendus?
68. Kui NL kokku kukkus, oli ta 23-aastane Moskva ülikooli tudeng. Ta sukeldus metalliärisse,
hakates peatselt juriidiselt korrektsete meetoditega eri ettevõtteid õle võtma. 2000 rajas ta
Roman Abramovitšiga ühisettevõtte Russian Aluminium, millest tema omab 75 protsenti. Tema
põhiettevõte on siiski Basic Element ning kõige muu kõrval omab ta ka autotootjat GAZ.
Abielusidemete kaudu on ta seotud Jeltsini perekonnaga. Ajakirjanduse hinnangul on tegu
Venemaa rikkaima mehega. Kes?
69. 1968 aasta olümpiamängudel sai 4x100 meetri teateujumises hõbeda sakslanna Roswitha
Krause, kaheksa aastat hiljem Montreali olümpiamängudel võitis Krause teise hõbeda, siis juba
Saksamaa käsipallikoondise ridades. Kuni Pekingini oli ta ainus naissportlane, kes
suveolümpiamängudel kahel eri alal medali saanud. Nüüd lisandus aga naissportlane, kes
Ateenas teenis hõbemedali sõudmises Suurbritannia neljapaadiga, Pekingis krooniti
olümpiavõitjaks naiste 3 kilomeetri jälitussõidus. Kes?
70. See ettevõte ise ütleb oma rajamisaastaks 1866, kuigi mõnedel andmetel võis see olla ka
kümmekond aastat hiljem. Nende reklaamikampaania väidab uhkusega, et iga tilk toodangust
on valminud Lynchburgi linnas Tennessee osariigis (mis, iroonilisel kombel, on alkoholimüügi
keeluga paik). Milline populaarne firma/toode?

71. Tegu on tõelise teadusdünastiaga, tänu kellele teame märksa rohkem inimese põlvnemise
loost. Louis alustas 1930. aastatel Ida-Aafrika uurimisega, koos abikaasa Maryga leiti sealt
näiteks esimesed Homo habilise fossiilid. Mary avastas hiljem sealtsamast Olduvai kurust
Tansaanias 3,6 miljoni aasta vanused jalajäljed. Nende poja Richardi tuntuim leid on ilmselt 1,6
miljoni aasta vanuse noore Homo erectuse pea täielik skelett (nn Turkana poiss).
Paleoantropoloogid on ka Richardi abikaasa Meave ja nende tütar Louise. Mis on perekonna
nimi?
72. Legendi kohaselt olla selle Toskaana linna asutanud Remuse poeg, kuid tõenäoliselt olid asja
taga siiski etruskid. Linna õitseaeg oli 12.-13. sajand, mil oldi iseseisev vabariik ning elav
kultuurikeskus. Mõju laienemise püüdlustes tekkisid aga konfliktid Firenzega ja lõpuks jäädi
neile alla. Linna keskväljakut Piazza del Campot hinnatakse Euroopa üheks ilusamaks, tuntud
ollakse ka hobuste võiduajamise Palio poolest. Sealne ülikool asutati 1203. aastal. Sealt pärineb
maailma vanim tegitsev pank - Monte dei Paschi. Mis linn?
73. See Prantsuse kangavärvijate perekond seadis end Pariisi sisse 15. sajandil. Kanga
värvimisele lisandus peatselt seinavaipade tegemine ning pere jõukus kasvas nii ruttu, et varsti
osteti omale aadlitiitel. 1662. aastal ostis nende vabriku ära Prantsuse õukond ja sellest sai
kuningakoda vaipade jms varustav asutus.Riikliku ettevõttena töötab see siiani. Mis oli firma
asutanud perekonna nimi?
74. 1987. aastal asutati ansambel Ultima Thule. See loodi kahe senise ansambli liikmetest –
Muusik Seifist tulid Tõnis Mägi, Elmu Värk ja Jaak Ahelik, teisest ansamblist Riho Sibul, Raul
Vaigla, Slavka Kobrin ja Aare Põder. Mis nime kandis peamiselt Jaak Joala saatebändina
tegutsenud seltskond?
75. Muusika.

Vastused (RE – Rein Ets, AO – Arko Olesk, IP – Inga Ploomipuu, TN – Tiit Naarits)
1. Märt Jakobson (RE)
2. Hispano Suiza (TN)
3. Carola Madis (TN)
4. Friedebert Tuglas (FM = Friedebert Michelson) (TN)
5. Tintin (TN)

6. Virunga (TN)
7. Look (taosed=rangid, vehmrid=aisad)
8. Kadrill (TN)
9. Parabellum (TN)
10. Pariis – Roubaix (TN)
11. Puss (TN)
12. Melamiin (TN)
13. Koosa (RE)
14. (Harilik) ogaõun (TN)
15. Duffy (TN)
16. Voldemar Õun (TN)
17. Tursasõjad (The Cod Wars) (TN)
18. Taul (Anu, Triinu, Ants ja Johannes)
19. Oklahoma Thunder (TN)
20. Martin Heidigger (TN)
21. LUKoil (TN)
22. .dd (TN)
23. (Patagoonia) maara (TN)
24. Leonard Nimoy (IP)
25. Loits (TN)
26. Kanpol (AO)
27. Columbia (TN)
28. Hiireviu (RE)
29. Masdar City (TN)
30. Ants Lauter (TN)
31. Oscar Schindler, Thomas Keneally (AO)
32. Nigel Kennedy (TN)
33. Viimsi Milstrandi võrkpalliklubi (TN)
34. Mani saar (TN)
35. Makadaamia pähkel (ka võsapähkel, Austraalia või Queenslandi pähkel) (AO)
36. Naaskelsaba (linaluu-uss) (TN)
37. „Beowulf“ (AO)
38. Villu Tamme (TN)
39. Lionel „Buster“ Crabb (TN)
40. Johnny Cash esitab Nine Inch Nailsi (Trent Reznori) lugu „Hurt“ (TN)
41. Panshiri org (TN)
42. Damien Hirst (TN)
43. Sulliwan (TN)

44. Johannes Võerahansu (RE)
45. Sebastian Vettel (TN)
46. Cooperstown (asutaja William Cooper, poeg James Fenimore Cooper) (TN)
47. Eve Kivi (TN)
48. Portobello (TN)
49. Discovery Channel (TN )
50. „Kabaree“, John Kander (RE)
51. Queens Park Rangers (TN)
52. Daniel Defoe (TN)
53. Elizabeth Arden (TN)
54. Ford Prefect (IP)
55. Henno Käo (TN)
56. Bo Yin Ra (AO)
57. „Tuukrikell ja liblikas“ (TN)
58. Tegucigalpa, Hondurase pealinn (TN)
59. Kalev Külv (TN)
60. Meryl Streep, „Mamma Mia!“ (AO)
61. Arthur Balfour (TN)
62. Floks (TN)
63. „Hello, Dolly!“ (TN)
64. Belgia (AO)
65. Claus von Stauffenberg (AO)
66. Ubaleht (RE)
67. Saltoga kaugushüpe (TN)
68. Oleg Deripaska (AO)
69. Rebecca Romero (AO)
70. Jack Daniel’s (AO)
71. Leakey (AO)
72. Siena (AO)
73. Gobelin (AO)
74. Lainer (TN)
75. Richard Wagner „Tannhäuser“ (RE)

