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1.

Kes on see viimasel ajal uudistes figureerinud mees? Kui isiku nime ei tea, siis piisab kahe
punkti saamiseks ka firmast või kaubamärgist, mille edule / populaarsusele ta on (tahtmatult)
märgatavalt kaasa aidanud.

2.

Üks praeguselgi ajal kõige populaarsemaid pärimusi on legend Atlantise saarest-mandrist-riigisttsivilisatsioonist. „Süüdi“ on selles eeskätt Vana-Kreeka filosoof Platon, kes oma kahes teoses
(dialoogides) Atlantist käsitleb. Mis on nende kahe teose nimi?
Prantslaste poolt alates 16. sajandist asustatud territooriume Põhja-Ameerikas on nimetatud ka
Uus-Prantsusmaaks. Pärast Louisiana müüki USA-le 1803. aastal kahanes prantslastele kuuluv
ala üsna tühiseks. Ometi on tänapäevalgi jäänud Prantsusmaale Põhja-Ameerikas üks
territoorium, saarestik 7000 elanikuga. Mis on selle territooriumi nimi? Pildil on selle lipp.

3.

4.

5.

6.

7.

Eestis oli 1991. a augustis küllaga ka riigipöörde toetajaid. Näiteks lasi üks tollane alevivanem
(hetkel samas kohas linnapea) uudisest teada saades, heisata "oma vürstiriigis" punalipu. Kuigi
see võeti üpris ruttu mastist maha, fakti keegi enam salata ei saa. Kes oli see riigipöörajate
tulihingeline toetaja?
Ühe maailma vanima riigilipu, Taani lipu saamislugu on mäletatavasti seotud legendiga
lahingust Tallinna (või siis teiste allikate järgi Viljandi) lähedal. Veelgi varasemast ajast pärit
legend aga räägib ühe teise Euroopa riigi lipu sünniloost – mis olevat pärit 12. sajandi lõpul
Kolmanda Ristisõja käigus Acre (Akko, Akka) linna vallutamisel toimunud verisest lahingust.
(Tegelikkuses olevat lipp pärit 13. sajandi keskpaigast) Mis riigiga on tegemist?
Mille poolest on erilised Columbantus quitensis ja Descampsia ...? Nad on teatud põhjusel
maailmas ainulaadsed. Neid võib näha ka alljärgnevatelt fotodelt.

2006. a Torino taliolümpiamängudel jagasid kahevõistluses individuaalaladel kogu kulla-karra
kolm meest: nii tavavõistlusel kui sprindis oli medalikolmik sama, ainult erinevas järjestuses.
Kes olid need kolm meest: sakslane, austerlane ja norrakas?
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Kui fotol kujutatud isik 1970. aastal New Yorgis suri, keeldus kohalik ortodoksi kirik
korraldamast talle kiriklikke matuseid, kuna pidas teda peasüüdlaseks kodumaa õnnetus
saatuses. Samuti keeldus teda matmast kohalik serbia õigeusu kirik. Lõpuks lennutati ta
surnukeha Londonisse, kus maeti ilmalikule surnuaiale. Kelle viimsest teekonnast on jutt?

Väidetavalt jõudis see vili Euroopasse Christoph Kolumbuse reisidega. Ta olevat seda esimest
korda näinud Guadeloupel ja nimetas seda „india käbiks“. Selle koolibrite lemmikvilja (selles
mõttes, et nemad on peamised tolmeldajad) lähtekodu on Lõuna-Ameerikas. Vili sisaldab suures
koguses bromeliini, mis on põletikuvastase ja seedimistsoodustava toimega, aga ühtlasi ei sobi
värskelt kokku želatiini sisaldavate toitudega. Mis vili?
10. Tänavune edukaim film Oscarite® jagamisel oli teatavasti Danny Boyle´i „Rentslimiljonär“
(„Slumdog Millionaire“), mis räägib kehva päritolu india noormehest, kes võidab saate „Kes
tahab saada miljonäriks?“ india versioonis peaauhinna. Vastuseid teab suhteliselt kogemata,
need on seotud tema möödunud eluga. Meie aga küsime: mis oli vastus küsimusele, millega
peategelane võidab peaauhinna? Vastus on üks raamatutegelane, keda kirjanik ise kutsus
eesnimepidi vaid kaks korda.
11. 2. augustil 1980 kärgatas selle tuntud Euroopa linna raudteejaamas võimas plahvatus. Ootesaali
jäetud kohvripomm tappis 85 inimest ja põhjustas vigastusi umbes 200-le. Terroriakti eest nabiti
kinni hulk neofašistliku rühmituse liikmeid, kellest neljale määrati kohtus eluaegne vangistus.
Siiski on segaseid asjaolusid hulgi siiani – näiteks süüdistas riigi ekspeaminister eelmisel aastal
üht palestiinlaste rühmitust, kuigi viimased on seotust eitanud. Kus selline terroriakt toimus?

9.

12. See tuntud laul, ilmselt oma kodumaa kuulsaim üle maailma, pärineb 1920-ndate lõpust või
1930-ndate algusest. Laul ise räägib maatüdrukust, kes annab ligi tikkunud mehele korvi. Kuigi
pealkirja otsetõlge tähendabki riigi kaguosa regioonist pärinevat tüdrukut, on sellest saanud
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tänapäeval hoopis teise tähendusega termin. Mis laul?

13. Need baltisakslastest vennad olid 19. sajandi keskel mõjukad teadlased ja ühiskonnategelased.
Alexander (1803–1890) oli mainekas botaanik, kes sai tuntuks Hiina, Iraani Kesk-Aasia ning
Venemaa stepialade taimestiku uurimisega, mida tsiteeriti tollal üle Euroopa. Oli nii Peterburi
Teaduste Akadeemia kui Londoni Kuningliku seltsi liige. Tema vend Friedrich (1802–1897) oli
ajaloolane ning õigusteadlane. Töötas vahepeal ka Tartus raehärrana, oli üks Balti eraseaduse
koostajaid. Kes olid need vennad (perekonnanimi)?
14. Roger Federer jahib Pete Samprase rekordit - 14 tennise suure slämmi turniiri võitu
üksikmängus (Federeril on neid praegu 13). Kes oli eelmine rekordiomanik enne Samprast, 12
turniirivõiduga?
15. Kunstnik?

16. Küsitav puu võib tänu oma hiiglaslikule (maailma kõige laiemale) võrale enda alla võtta suuri

maalahmakaid, rekordiomanik laiutab 14 400 m2 suurusel maa-ala kohal. Samuti moodustab ta
massiivseid õhujuuri, mistõttu mõni üksik puu võib meenutada pigem väikest metsatukka.
Kasvab Indias, Bangladeshis ja Sri-Lankal ning on India rahvuspuu ja püha puu.

17. Võõrleegionid olid monarhide poolt loodud välismaalastest koosnevad sõjaväelised üksused.
Tuntuim on loomulikult Prantsuse Võõrleegion. Milline on aga tänapäeval Prantsusmaa kõrval
ainus riik, kellel on Võõrleegion? (mis osaleb mh NATO rahutagamisoperatsioonidel)
18. Eestlaste kirjeldustest maailmakirjanduses on kahtlemata tuntuim Hemingway lõik raamatus
„Kellel on ja kellel pole“. Leedukatest on viimasel ajal tuntuim Robert Harrise inimsööja
Hannibal Lecter, kes pärinevat Leedust. Samas pisut klassikalisemas kirjanduses on tuntud
kirjaniku raamat, mis olulisel määral räägib leedukate elust Chicagos ja nende raskest tööst
sealsetes tapamajades. Raamatu autor on Pulitzeri preemia laureaat, kelle raamatu „Oil!“
(Nafta!) alusel valminud Paul Thomas Andersoni film „There Will Be Blood“ võitis alles mullu
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2 Oscarit, kuigi autor ise on ammu surnud. Nimetage kirjanik ja tema peateos, mis räägib
leedukatest Chicagos!
Kes
on see lauljatar? Ta on paljud oma plaadikaaned ise maalinud kuulsate kunstnike tööde
19.
stiilis.

20. Kes on see väga Savisaart meenutav, ka „Ärapanijas“ figureerinud noorpoliitik, Keskerakonna
noortekogu peasekretär ja Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli nõunik?

21. Makedoonia Aleksandri surmale järgnesid hiigelriigi jagamiseks tema järeltulijate ehk
diadohhide sõjad. Antigoniidide, Seleukiidide ja Ptolemaioste kuningriigid neelas Rooma riik 2.
ja 1. sajandil e.Kr. Maailmariigi idapoolseimas osas rajatud riik (impeerium) aga pidas vastu
kuni 185. a-ni. Kes oli selle riigi rajajaks 322. aastal?
Lisaks
oma põhiala(de)le oli küsitav mees (eluaastad 1884–1965) ka üks Itaalia juhtivaid
22.
fašistlikke teoreetikuid, kes 1927. aastal kirjutas raamatu „Fašismi teaduslikud alused“. Kes?

23. See Aserbaidžaani linn on riigi kolmandaks suurim. Märksa kõrgemal kohal on ta edetabelis,
mis kajastab maailma kõige hullemini reostatud paiku – mahtudes maailma 10 kõige saastunuma
paiga hulka ning korduvalt isegi maailma kõige hullemaks paigaks üldse USA Blacksmithi
instituudi uuringutes. Mis on see nafta, metallurgia ning keemiatööstuse keskus, kus olud on nii
hullud, et linna ääres on isegi suur väärarengute tõttu surnud imikute surnuaed?
24. Charles (Carlo) Lucien … (1803–1857) oli oma aja tuntud loodusteadlane ja ornitoloog. 1849.
aastal osales ta Rooma Vabariigi loomisel ning linna kaitsmisel 40 000 Prantsuse sõduri vastu.
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Pärast vabariiklaste lüüasaamist lahkus ta Roomast ning maabus Marseille’s, kuid oli sunnitud
presidendi käsul riigist lahkuma. Mis oli tema perekonnanimi? Nimi paistab üldse
loodusteadustega tegelemiseks sobivat – ka 1993. aastal suurima ja raskeima kunagi maismaal
elanud looma, Argentinosauruse avastaja, Argentiina paleontoloog José … kannab sama
perekonnanime.
Õppis mõnda aega ülikoolis füüsikat, seejärel töötas mh vabakutselise ajakirjanikuna, viimasel
ajal Eesti Kaablis kontrolörina ning Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogus. Muul ajal osaleb
kõigil muusikaüritustel ja on enamasti vanim inimene publikus. Osalenud kohalike
omavalitsuste ja Riigikogu valimistel. Kes on see 1952. aastal sündinud mees, keda on
muuhulgas kutsutud ka Eesti Bukowskiks?
USA sportlased armastavad minna olümpiamängudele pompöösseete eesmärkidega. Michael
Phelps ähvardas võita 8 kuldmedalit juba 2004. a Ateena OM-ilt, piirdus aga 6 kulla ja 2
pronksiga (Pekingis ta oma eesmärgi täitis). 2006. a Torino taliolümpiale läks üks USA
sportlane sooviga võita viis kuldmedalit. Tegelik saak osutus aga märksa mitmekesisemaks: 1
kuld, 1 hõbe, 1 pronks ja kaks kuuendat kohta. Kes?
Kuuldava USA muusiku edukamad aastad ja suurimad hitid jäid 60-ndatesse. 1980-ndate lõpul,
pärast Roy Orbisoni surma, käisid kuulujutud, et ta hakkab asendama Orbisoni ansamblis The
Traveling Wilburys. Paraku lõpetas need kõlakad püssipauk - küsitav sooritas 1990. a 8.
veebruaril enesetapu. Kes oli see USA laulja?
Siiani on jäänud siiski vastuseta küsimus, kas küsitav briti mägironija koos oma kaaslase
Andrew Irvine’iga jõudis 1924. a juunis (30 aastat enne Hillaryt-Tenzingit!) esimese inimesena
Mount Everesti tippu või mitte. Tema külmunud jäänused leiti 1999. aastal mõnesaja meetri
kaugusel tipust. Just tema on see, kellele omistatakse vastus: „Sest see on olemas“ küsimusele:
„Miks sa tahad Everesti vallutada?“

29. Ameerika kirjaniku Nathaniel Hawthorne’i romaani „Tulipunane kirjatäht“ (The Scarlet Letter)
(ilmunud eesti keeles sarjas „Varamu“) tegevus toimub 17. sajandil puritaanlikul UusInglismaal. Romaan jutustab abielurikkumises süüdi mõistetud Hester Prynne’ist, keda
sunnitakse ringi käima rinnale õmmeldud erepunase kirjatähega. Mis tähega ?
30. Mida on kujutatud alljärgneval pildil ? Usutavasti olete seda näinud kõik, aga natuke teisel kujul.
Küsitavaga on seotud ajavahemik 1816. a 5. juulist kuni 17. juulini.
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31. Hiina Vabariigi lipul (1912–1928) kujutatud viis värvi sümboliseerisid viit rahvust. Punane
Hiina põhirahvust ehk hanisid, sinine mongoleid. Mis olid aga ülejäänud kolm rahvust?

32. Ta sündis 1883. aastal Tartus. Töötas pagendatuna Uuralis. Tema põhitegevusega on seotud
aastaarvud 1927, 1928, 1929–30 ja 1939. Ta suri tüüfusesse Saksa vangilaagris 1942. aastal. Kes
oli see mees, kelle hüüdnimi evenkide hulgas oli Ljutše?
33. Näete pildil autot, mis on korduvalt valitud erinevates küsitlustes maailma kõige koledamate
autode hulka. Me ei küsi autotootjat, sest on kaugele näha, et see jõledus on Fiat. Mis on aga
selle mudeli nimi?

34. 2006. aastal võttis Klementi endale uueks ärinimeks PTA grupp, kuid juba 2007. aastal võeti uus
nimi, mille all kaubeldakse seni ka Nasdaq OMX Balti börsil. Firma valdkonnaks on naiste pesu
ja rõivaste tootmine ning müük Baltikumis ja Ida-Euroopas üldiselt. Muuhulgas kuuluvad gruppi
kaubamärgid PTA, Lauma, Splendo, Milavitsa jt. Mis on selle osalt Klementist välja kasvanud
firma nimi?
35. Seda linna Jeemenis nimetatakse Kõrbe-Manhattaniks, kuna mudatellistest on laotud kitsad
majad, milles on 5–9 korrust. Linn on vana, kuid materjali nõrkuse tõttu, ehitatakse aeg-ajalt
maju uuesti – enamik linnast on 16. sajandist. Mis linn?
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36. Pildil nähtava logo nimeks on Starman. Tegemist on ühe tuntuma sümboliga rockmuusikas.
Logo kasutab bänd, mis on tegutsenud 1968.a-st (praegune koosseis Alex Lifeson, Geddy Lee,
Neil Peart). Esmakordselt oli see logo nende 1976. aastal ilmunud albumi “2112” kaanel. Mis
ansambel?

37. Teda peetakse üheks olulisimaks 20. saj prantsuse kirjanikuks, entusiastlikumad kriitikud
kuulutavad ka kõige tähtsamaks. Sündinud 1894. aastal, oli pikalt sõjaväes ja rändas mööda
maailma, kuni hakkas Pariisis pidama naistearstipraksist. 1932 valmis tema kuulsaim romaan
„Teekond öö lõppu”, mis on autobiograafiliste sugemetega ja räägib ühe nihilistliku arsti
rännakutest ja mõtetest. Seda peetakse üheks moodsa kirjanduse nurgakiviks, sest raamatus
kasutatakse palju argikeelt ja mitmeid kaasaegseid kirjanduslikke lahendusi. Raamatut on
tsiteerinud Kurt Vonnegut, Charles Bukowski, The Doors jpt. Pärast sõda langes ta
ebasoosingusse, sest J.P. Sartre süüdistas teda koostöös natsidega ning ta istus sellepärast isegi
paar aastat Taanis vangis. Hiljem suutis end suures osas rehabiliteerida ja suri 1961
Prantsusmaal. Kes on see kirjanik, kes sai tuntuks oma ema neiupõlvenime all?
38. Meeste kettaheite maailmarekord, mida Gerd Kanter taga ajab, on teatavasti 74.08. Kuna naiste
ketas on poole kergem (1 kg.), siis pole imestada, et naiste kettaheite maailmarekord on
kaugemal (1988. aastal Gabriele Reinsch, 76.80), kuigi viimasel ajal pole 70 m. joont ületatud.
Sama 1988. a 6. septembril heitis aga üks naiskergejõustiklane ketast koguni 78.14, ent kuna
tegemist oli mitteametliku treeningvõistlusega, siis tulemus maailmarekordina kinnitamist ei
leidnud. Kes on ajaloo pikima kettakaare omanik?
39. Christo, kes mässis sisse Riigipäeva hoone ja ka muid suuri objekte, ei olnud sugugi pioneer
niiviisi kunsti tegemisega, kuna (küll tema teadmata) juba 1920. aastal oli üks kunstnik seda
teinud, näete tööd nimega „Isidore Ducasse’i mõistatus“. Kes? (Kui kunstnikku ei ta, võib 2
punkti teenida ka, kui mõistatate ära eseme, mille küsitav isik sisse mässis).
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40. Kes jagas selliseid visiitkaarte?

41. Läti poliitilise kriisi taustal nenditi ajakirjanduses, et ega me Läti eluga eriti hästi tegelikult
kursis ei ole. Vaatame, kuidas tunnevad läti poliitilis-majanduslikku olukorda Eesti
mälumängurid. Lihtsad lätlased on seisukohal, et kolm oligarhi (või nagu neid nimetas
Economisti ajakirjanik Edward Lucas, kolm „minigarhi”), kes mängivad väga suurt rolli,
rahastades ka erakondi ja mõjutades poliitikat, on sisuliselt Läti enda taskusse pistnud. Kes on
need kolm meest? (üks neist on ka kahel korral Läti peaminister olnud)
42. Järjekordne tüütu Balkani-küsimus puudutab seekord ajaloolist piirkonda ja haldusüksust
Horvaatias. See Põhja-Horvaatia piirkond asub Sloveenia ja Ungari piiril. Piirkond on nime
saanud oma jõgedevahelise asukoha järgi ning 1918. aastani kuulus see Ungarile ning II
maailmasõja ajal liitis Horthy mõneks ajaks piirkonna uuesti Ungariga. Tänapäeval on ungarlasi
alles jäänud umbes 5% ringis. Mis nime kannab see piirkond / haldusüksus?

43. Olmeekide kivist hiigelpead on kõigile tuttavad. Türgi kaguosas on üks UNESCO
maailmapärandi nimekirja kantud koht, kus võime samuti leida massiivseid kivist päid. Mis
nime kannab see koht?

44. See usuteadlase haridusega mees (1888–1965) oli ühe haruldasima vanemat kirjandust sisaldava
raamatukogu omanik. Ta oli ka ise palju kirjutanud (näiteks „Lühike eesti raamatu ajalugu“,
1936) ja väärt raamatuid toimetanud. Vene võimu tulekuga langes julgeoleku küüsi ning alates
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1945. a-st muutus ta kümneks aastaks kodutuks ränduriks. Ta varjas end sadade erinevate
inimeste pool ning pidades samal ajal kõige selle kohta päevikut. Need päevikud olid peidetud
kindlatesse kohtadesse ning aastatel 1997–2004 ilmus neist 4 raamatut koondpealkirjaga „Läbi
punase öö“. Kes?
45. 1956. aastal esitas pianist Siegfried Rappon esimesena Sergei Prokofjevi 4. klaverikontserdi Bduur. Selle teose tellis helilloojalt küll teine pianist, ent tellijale teos ei meeldinud ja nii see oma
esitusjärge umbes veerand sajandit ootaski. Kellele Prokofjev teose kirjutas?
46. Milline naisenimi, mis oli kõige populaarsem tüdrukutele antav eesnimi USA-s nii 1980-ndatel
kui 1990-ndatel aastatel, on pärit Shakespeare’i “Veneetsia kaupmehest”, kus ta oli juudist
liigkasuvõtja Shylocki tütre nimi?
47. Näete piltidel looduslikult kasvamas ja kimpudena köidetult üha levinumat narkootilist taime,
mida on viimasel ajal üha sagedamini konfiskeeritud ka Eesti võimude poolt. Looduslikult
Araabiast või Põhja-Aafrikast pärinev kikkapuuliste perekonda kuuluv taim sisaldab
amfetamiini-laadset ainet …inooni. Mõningates riikides, näiteks Hollandis, Suurbritannias ja
Austraalias on see esialgu veel täiesti seaduslik, kuigi võidakse peagi keelustada. Mis taim?

48. Kelle auks on püstitatud see ausammas Berliinis, Bebelplatz’il (Unter den Lindeni lähedal),
Humboldti Ülikooli peasissekäigu ees ?

49. Javier Bardem võitis 2008. aastal vendade Coen’ite filmis „Ei ole maad vanadele meestele“
(2007) Anton Chigurh’i kehastamise eest parima meeskõrvalosa Oscari®. Oscari-gala
sissejuhatuses kirjeldas õhtujuht Jon Stewart, kuidas Bardem oma rollisoorituses „ühendas
meisterlikult Hannibal Lecteri mõrvarlikkuse … soenguga“. Kes oli see ameeriklanna, kelle
soeng võrdluseks toodi - 1976. a olümpiavõitja iluuisutamise naiste üksiksõidus?
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50. Mühlenkopfschanze nime kandev suusahüppemägi, millel toimub igal hooajal ka MK-etapp, on
maailma suurim n.ö suur mägi ning jääb alla vaid lennumägedele. Ametlik mäerekord on 2005.
aastast Janne Ahoneni 152,0 meetrit (tegelik mäerekord on kaugemal, kuna hüpe maandus 155,5
meetri kaugusele, ent mõõtmissüsteem lõppes ära 152 m. peal). Millises Hesseni liidumaal
asuvas Saksa linnakeses see mägi asub?

51. Kes on see oma riigi kunagine kindlakäeline liider, kes oli võimul aastatel 1964–1979?

52. Milline on ainus USA mandriosariik, mis koosneb kahest teineteisest lahus seisvast tükist
(täpsemalt kahest poolsaarest)?
53. See eesti alternatiivrokibänd on tegutsenud 1993. aastast, kuigi tuntumaks on saanud just
viimastel aastatel. Tõsist müra tegeva bändi koosseisus on Raul Reinup (kitarr), Margo Pajula
(trumm) ja Tambet Jurno. Seni viimane plaat „Green Means Go“ pärineb 2007. aastast. Bändi
nimi tähendab islami kultuuris asjade välist kesta või näilist poolt. Ilmselt ei rõõmustanud
rokkarid liialt selle peale, kui tuntud naistekate autoril Paulo Coelhol ilmus samanimeline
romaan. Mis nime kannab see bänd?
54. See kohanimi (eriti kui ära tõlkida) on üle maailma küllaltki levinud. Tuntuim on ilmselt
Jamaikas asuv. Austraalias ümbritsevad need Sydneyt ja läbipääs oli kaua aborigeenide saladus.
Kongos (Zaires) on need Uganda piiri lähedal, kuid need on ka Nigeris, Uus-Meremaal, USA-s
ja mitmel pool mujal, sh Eestis. Mis koht?
55. Pildil on Chandra Mohan Jain, üks tuntumaid india nn „müstikuid“, kes sai tuntuks 1970ndatel ja
1980ndatel tavapärase mulaga mediteerimist, teadlikkusest oma elu ja keha suhtes, armastusest,
loomingulisuse leidmiseks jne jne. Huvitavam on ehk see, et ta oli tuntud ka kui „seksguru“ ja
„Rolls-Royce´i guru“, sest talle kuulus 93 austajate kingitud Rolls Royce´i. Muuhulgas
armastanud ta aeg-ajalt mööda Indiat ringi sõita 90 Rolls Royce´ist koosnevas korteežis. Ta suri
1990 ja praegu müüakse tema nn teoseid 1989 kasutusele võetud autorinime all. Mis nimi?
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56. Nii nimetati Madridi boheemlasi 18.-19. sajandil, kellest suur osa oli madalamatest kihtidest,
kuid tundsid huvi kaunite kunstide vastu ja pöörasid oma välimusele ja korrektsele hispaania
keelele suurt tähelepanu. Praeguse aja hispaania keeles on see sõna hakanud tähistama kena
inimest. Mis nimetus?
57. See 1898. aastal sündinud saksa sõjaväelane osales ka I maailmasõjas, kuid sai tuntuks II
maailmasõjas. Suutis tõusta majorist kindralleitnandiks ning kasakate väeosa juhina sai tiitli
Feldataman. 11. mail 1945 alistusid briti vägedele, kes aga andsid nad üle nõukogude vägedele.
Britid andsid talle sakslasena võimaluse NSVL-i kätte mitte minna, kuid ta läks koos kasakatega
nõukogude vägede kätte ning lasti 1947. aastal maha. Jeltsini ajal rehabiliteeriti, 2001. aga võeti
see tagasi. Kes?

58. Hiljutistel sise-EM võistlustel kergejõustikus Torinos jooksis Dwayne Chambers mäletatavasti
uue Euroopa rekordi 60 m. jooksus (6,42). Ühtlasti püstitas ta sellega ka meistrivõistluste
rekordi, senine oli ajaga 6,49 olnud ühe teise briti sprinteri nimel, kes võitis sellega ala 1994.
aastal. Kelle nimel oli rekord enne?
59. Nimetage see brit-poppi ja poprocki esitav bänd, kes on oma nime võtnud Charles Mansoni
kohtuprotsessi ühe võtmetunnistaja järgi, kes vabastati tunnistuste eest süüdistustest enda vastu.
1999. aastal kokku tulnud bändis mängivad Serge Pizzorno, Tom Meighan, Christopher Edwards
ja Ian Matthews.
60. Selle „tööstusharu“ üheks alusepanijaks ja kõige mainekamaks tegijaks on siiani firma nimega
Margarete Steiff Gmbh. Kuigi algselt tehti ka muid sarnaseid asju, sai läbimurdetooteks 1902.
aastal tootmise läinu, mida juba viis aastat hiljem toodeti ligi miljon tükki aastas. Tänapäevani
on märksõnaks käsitöö, kallid materjalid ja kallis hind (pigem tuhandetes kui sadades
kroonides). Eestis pole küsija neid müügil näinud, kuid mõned ajaloolised ning kogujate
ihaldatud eksemplarid on näiteks muuseumis täiesti olemas. Mille tootmisele pani alusele proua
Steiff?
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61. Algselt südamerohuks planeeritud sildenafiilist ehk Viagrast sai esimene globaalne bränd
erektsiooniprobleeme ravivate pillide turul. Kuigi müük oli algusest peale edukas, sai kohe
selgeks Viagra nõrkus, ehk lühike toimeaeg – pärast pilli võtmist tuleb „sihipärane tegevus“ läbi
viia mõne tunni jooksul. 2003. aastal saabus müügile edasiarendus ja Viagra suurim konkurent,
mille hüüdnimi on weekend pill ehk „nädalavahetuse tablett“, sest selle toimeaeg on ca 36 tundi.
Toimeaine nimi on tadalafiil ja tootjafirma Lilly ICOS. Mis on see ravim, üks maailma
nõutumaid?
62. Pildiolev isik, Astuuria printsi auhinna laureaat, on kandideerinud oma maa (et mitte öelda – ühe
oma kodumaa) presidendiks veidra nimega ühenduse, Rohelise Hapniku Partei ridades. Esitatud
ka Nobeli rahupreemiale. Lapsed lasi ta viia Uus-Meremaale. Pärast mõningat vaikust kuulis
maailm temast uuesti seoses operatsiooniga „Šahh“. Muide, ka tema vanemad on poliitikud –
ema oli koguni enne parlamenti pääsemist sama riigi miss. Kes?

63. Üks tuntud arhitekti Norman Fosteri uusimaid suurprojekte on kahtlemata Moskvasse Euroopa
kõrgeima maja ehitamine. Millisesse Vene linna ehitatakse aga nn „Siberi rohelist torni”, mis
kiiskab valgust üle linna? 2010. aastal toimub seal maleolümpia, kuid see pole linnal esimene
kord spordi tippvõistlusi korraldada.

64. Veel hetk ja omavahel põrkab kokku ligi peaaegu pool tonni (ca 460 kg.). Tegemist on kahe
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sumo legendi, 90-ndate aastate yokozuna’ga. Kodanikunimed on neil Chad Haaheo Rowan (pärit
Havailt) ja Fiamalu Penitani (Ameerika Samoalt), tegemist oli ajaloo esimeste mittejaapanlastest yokozuna’dega. Milliste võitlejanimede all nad aga tuntud olid?

65. Küsitav isik (1914–78) elas alates 1960. aastast aega Kuubal, kus Castro võim ta avasüli vastu
võttis. 1961.a kolis ta edasi NSV Liitu, kus peatselt sai KGB esimehelt Aleksandr Šelepinilt
NSV Liidu kangelase Kuldtähe. Edasistel aastatel pendeldas ta Kuuba ja NSV Liidu vahet. Suri
Kuubal, ent on maetud Moskvasse Kuntsevo surnuaiale (tõsi küll, hauakivil pole siiski mitte see
nimi, mille all me teda rohkem tunneme!). Kes?
66. Näete pildil laskesuusaäss Magdalena Neunerit, ent küsimus ei puuduta teda, vaid tema riietust.
Ta kannab Lõuna-Saksamaal ja Austrias väga populaarset kleiti, mis algselt oli Austria
teenijatüdrukute „vormirõivastuseks“. 1870. aastatel sai sellest kleidist moeröögatus
kõrgseltskonnas ning selle kandmine muutus üldlevinuks. Kleite tehakse erinevatest
materjalidest, samuti paljudes värvitoonides. Mis nime kannab see kehakate? Nimetus tähendab
baieri murrakus ühtlasi noort tüdrukut.

67. Kes on meile lapsepõlvest tuntud Jules Verne’i seiklusraamatu „Kapten Hatterase seiklused“
prototüüp?

68. Teatavasti lisatakse Sacheri kooki aprikoosimoosi. Märksa tavalisem toit lasanje, vähemalt selle
traditsioonilise retsepti järgi, valatakse alati üle kindla kastmega. Lihtsustatult öeldes
valmistatakse seda kolmest asjast: võist, jahust ja piimast. Sulatatud võisse segatakse jahu,
seejärel piim ning saadud segu keedetakse kokku, kuni ta pakseneb. Prantsuse köögis loetakse
seda nelja põhikastme ehk nn emakastme hulka. Leiutaja üle vaieldakse, kuid kaste pärineb
ilmselt 17. sajandist ning see kannab Orleans´i hertsogi maksukoguja ja kõrge ametniku nime.
Mis kaste käib traditsiooniliselt lasanje sisse?
69. Seda protsessi kasutatakse peamiselt naftast bensiini valmistamisel. Raskemad süsivesikud,
millel on pikad molekulid, lõhustatakse kergemateks süsivesikuteks. Bensiini tootmisel
kuumutatakse toornaftat katalüsaatori kaasabil kõrge temperatuurini, kuni pikad molekulid
lõhustuvad. Kuidas seda protsessi nimetatakse?
70. Tema eluloo on kirja pannud šoti naisbotaanik Isobel Hutchinson, kes külastas teda PõhjaAlaskas 1935. aastal, viibides kohapeal kuus nädalat ja kirjutas sellest kõigest raamatu. Nii sattus
see kadunud poeg ka Eesti ajakirjandusse. Kõnealune isik on niisiis sündinud Jõgevamaal,
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Tarakveres 1887. aastal ja surnud USA-s, Seattle’is 1976. aastal. Eestist lahkus noore mehena
1905. aastal ega tulnud siia enam kunagi tagasi. Pidas esimestel aastatel meremeheametit, hiljem
trapperi ja kullakaevaja ametit, nõnda et ehtne jacklondonlik noorus. Hilisemas elus pühendus
polaaruurimisele-retklemisele. Tema nime kannavad Banksi saare põhjarannikul asuv jõgi ja
madal mäekuru sama saare lõunaosas. Kes on see mees?

71. Fotol kujutatud küsitav isik rehabiliteeriti postuumselt … Riigikohtu poolt 2008. a jaanuaris,
süüteo pärast, mille eest ta giljotineeriti 74 aastat varem. Kui tema nime ei tea, siis 1 punkti
saamiseks piisab ka selle kuriteo nimetamisest, milles teda süüdistati.

72. Üks hiigelpeade küsimus täna juba oli, nüüd siis ka teine. USA nelja presidendi näod on
teatavasti välja raiutud kaljust Mt. Rushmore’is. Kes oli aga see riigijuht, kes lasi enda mälestuse
jäädvustamiseks mäeveerule rajada enda betoonist (ent seestpoolt tühja) näo, mida näete alloleva
foto vasakpoolsel osal? 2002. a detsembris toimus aga organiseeritud võimas plahvatus, mis
purustas kuju silmad, nina ja otsaesise.

73. Tuntuimad Tšetšeeni Vabariigi venemeelsed presidendid on olnud isa ja poeg Kadõrovid, kuid
nende vahele mahtus veel üks mes. Kui isa ehk Ahmad Kadõrov tapeti, sai Moskva juhendatud
valimistel võidu tollase nukuvalitsuse siseminister, kes oli president 2004. aastast 2007. a
veebruarini, kuni noor Kadõrov surus võimule endameelsed mehed ja toetuse kaotanud senine
president astus enne ametiaja lõppu tagasi. Moskva andis talle lohutuseks Vene justiitsministri
asetäitja koha. Kes?

74. Joseph ... Oppenheimer (eluaastad 1698–1738) oli Württembergi hertsogi Karl Alexanderi
pankur ning finantsnõustaja, kes juhtis hertsogiriigi rahandust. Muuhulgas suutis ta kehtestada
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riigi monopoli soola-, naha-, tubaka- ja alkoholikaubandusele ning asutada panga ja
portselanitehase. Kui valitseja 1737. a suri, arreteeriti ta tema paljude vaenlaste vandenõu
tulemusel, süüdistatuna pettustes, altkäemaksudes, riigireetmises jm. kõikvõimalikes pattudes.
Piinamise tulemusel võttis Oppenheimer kõik omaks ning ta poodi 1738. aastal, olles eelnevalt
tagasi lükanud võimaluse võtta vastu ristiusk. Tema elulugu on jõudnud nii raamatutesse (1827,
1925) kui ka kinolinale (1934, 1940). Mis nimi sobiks Oppenheimeri keskmiseks nimeks,
punktiiride asemele?
75. Kuidas nimetatakse neid jalanõusid? Selle firma plastmassist käimad on saanud väga
populaarseks ja tegu on ühe viimase aja võltsituima moekaubaga. Ortopeedid on aga öelnud, et
nende kandmine pole tervislik, kuna võib mõjutada pöiatoestust ning need võtavad külge liiga
palju staatilist elektrit.

76. Küsime kuulsat itaalia viiulimeistrite perekonda. Dünastiale pani aluse Andrea … (1626–1698),
kes õppis peent kunsti Nicolo Amati käe all. Tema tööd jätkasid kaks poega: Pietro Giovanni ja
Giuseppe Giovanni Battista. Giuseppel oli omakorda kaks poega, kes suguvõsa traditsioone
kõrgel hoidsid: Pietro ja Bartolomeo Giuseppe.
Bartolomeod (1698–1744) peetakse
Stradivaristki kõvemaks tegijaks. Igatahes oli tema valmistatud instrument Il Cannone …ius
Niccolo Paganini lemmikviiul. Mis nime kandis see Cremonast pärit dünastia?
77. Näete valemit, mille alusel arvutatakse väikseimat teadaolevat ajaühikut, mida mõõta saab. Kelle
(1858–1947) järgi on see ajaühik endale nime saanud?

78. Tänaseks 14-kordse olümpiavõitja Michael Phelps’i poisipõlve-iidol ei olnud sugugi mitte 9kordne olümpiavõitja Mark Spitz (kelle saavutuse, 7 kulda ühtedel mängudel ta Pekingis üle lõi),
ega aastatel 1984-1992 8-kordseks olümpiavõitjaks tulnud Matt Biondi, vaid nende kõrval
märksa kahvatuma medalisaldoga kaasmaalane, kes 1984. a OM-il sai kaks individuaalset
hõbedat (100 m. liblikat ja 200 m. kompleksi), 1988. aastal ei pääsenud üldse OM-ile ning 1992.
aastal tuli 100 m. liblika olümpiavõitjaks (lisaks tuli ta 4x100 m. kombineeritud teateujumises
olümpiavõitjaks 1984 ja 1992). Tähelepanuväärne on ka saavutus, et tema 1986. aastal 100 m.
liblikas püstitatud maailmarekord 52,84 püsis alistamatuna peaaegu 10 aastat. Kes oli see ujuja?
79. Fotodel on kujutatud üht Euroopa suurimat kõrbe (280 km2), mis asub Hispaanias, Andaluusias,
Almeria provintsis. Tuntud on ta ehk selle tõttu, et sarnasuse tõttu Põhja-Ameerika kõrbetega
seal on filmitud mitmed Sergio Leone vesternid – nt. “A Fistful of Dollars” (1964) ja “For a Few
Dollars More” (1965). Mis on selle kõrbe nimi?
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80. Laskesuusatamine on praegusel ajal üks populaarsemaid talialasid maailmas. Kahjuks Eestil
sellel alal siiski stabiilselt maailma tippu kuuluvat sportlast ei ole. Kuigi võiks olla, kuna
noorteklassis on olnud säravaid saavutusi, paraku pole osatud talente piisavalt väärtustada. 2000.
aastal sai üks Eesti noormees juunioride MM-il Hochfilzenis 15 km. sõidus individuaalse
pronksi, paraku pidi ta peatselt pärast seda spordist loobuma, kuna ei leidnud piisavalt toetajaid.
Kes oli see laskesuusataja?

81. Mis nime kannab Hindustani poolsaare kagurannik (kaardil tähistatud punasega)? Sama nime
kannavad ka poolsaar (samuti linn ja sadama) Uus-Meremaal, Adelaide’i eeslinn Austraalias,
linn Brasiilias jmt.

82. Selle kuulsa antiikajast pärineva ehitise rajajaks on kaua peetud keiser Augustuse väimeest. Mis
on selle nimi ja keda on peetud selle ehitajaks?

83. Missugune ühine elusaatus ühendab järgmisi inimesi: Guillaume Apollinaire, Louis Botha,
Edmond Rostand, Egon Schiele, Jakov Sverdlov, Max Weber, Vera Holodnaja? Nimekiri ei ole
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kaugeltki lõplik.

84. Kes? Kaks punkti saab nime eest, ühe punkti kui teate ainult tema ametikohta.

85. Kultuurkapital jagab kord kvartalis raha erinevate kultuuriprojektide toetamiseks. 2006. a lõpus
86.
87.

88.

89.

paistis silma, et kellelegi eksootilise nimega härrale Vishnu Karele eraldati tervelt 100 000
krooni. Mida Eesti kultuurile olulist pidi Vishnu selle eest tegema?
Kes on kõige viimane rullstiilis kõrgust hüpates olümpiavõitjaks tulnu?
Seda printsiipi kasutatakse terminina nii füüsikas, astronoomias kui majanduses. Lihtsalt lahti
seletatuna tähendab see seda, et teatud asjade eksisteerimiseks peavad tingimused olema parajad,
mitte skaala ühes või teises äärmuses. Näiteks astronoomid, kes otsivad universumist Maaga
sarnast planeeti kasutavad seda tähenduses, et see planeet ei tohi oma päikesest olla liiga kaugel
ja ei tohi olla sellele liiga lähedal (võidakse ka öelda, et see või teine planeet asub ... nime
kandvas vööndis). Majanduses tähendab see head makroökonoomilist seisu, kus majandus pole
ülekuumenenud, aga toimub mõõdukas majanduskasv. Mis nime kannab see parajaid tingimusi
rõhutav printsiip, mis on oma nime saanud tuntud muinasjututegelase järgi?
08.08.08 ehk 2008. a 8. augustil sisenesid Vene väed Lõuna-Osseetia territooriumile, samuti
algasid samal päeval Pekingi olümpiamängud. Täpselt 20 aastat varem, 1988. a 8. augustil algas
ühes riigis demokraatlik ülestõus valitseva režiimi vastu, mis alguskuupäevas sisalduva nelja 8
järgi on tuntud kui „8888-ülestõus“. Nagu sageli, olid ka siin algatajaks üliõpilased, ent ülestõus
suruti maha, hukkus tuhandeid ülestõusnuid ning riigis haaras võimu sõjaväelaste klikk. Mis
riigis see ülestõus toimus?
Saksa kunstnik (s. 1945)?
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90. 1998–2006 kuulus naiste tennise kiireim serv Venus Williamsile (1998. a Zürichi turniiril
löödud 205 km/h). 2005. aastal tegi aga 35-aastasena come-back’i endine rekordiomanik (1997.
a löödud 198 km/h) ning võttis 2006. aasta juulis toimunud turniiril Cincinnatis, Ohios (USA)
taas oma nimele kiireima servi rekordi (209 km/h). Kes on siis praegune naiste tennise kiireima
servi omanik?

91.

92.

93.

Millist looma omas vangistuses (Aleksandria loomaaias) esimesena või vähemalt ühena
esimestest teadaolevalt vaarao Ptolemaios II? Ladinakeelse nimega ...maritimus loomade
koljudest on rajatud sedjangi nimelisi altareid. Kuigi tegu on ka looduskaitsealuse loomaga,
lubatakse mõnedes riikides ja teatud mahus talle jahti pidada. Selle looma loositav laskmisluba
maksab aga umbes 200.000–300.000 krooni, mis valdavalt müüakse edasi jahituristidele.
Teatavasti ilmus esimene terviklik piiblitõlge eesti keeles Thor Helle ja tema abiliste
ettevõtmisel 1739. aastal. Esimesed teadaolevad katsetused pärinevad 16. sajandist, mil üks
Pühavaimu kiriku õpetaja juures elav Tallinna linnakooli õpilane tõlkis eesti keelde perikoobid
ehk väljavõtted evangeeliumitest ja lauluraamatu. On säilinud 1547. aastast pärinev Tallinna
rae tellimus lauluraamatu tõlkimiseks, kuid tekst ise mitte. Kaks aastat hiljem suri ta katku ja
töö jäi pooleli. Kes oli see varajane piiblitõlkija?
Vanahärrad pildil on ühes arvestuses maailma parimad. Kellega on tegu?
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94.

Millisele 2001. a filmile on nime andnud kujutatud Claude Monet’ maal („Seine’i jõgi
Argenteuil’i kohal“)? Filmis võib seda maali näha rippumas Tom Cruise’i korteri seinal.

95.
96.

Mis keelt kuulete?
Pildil olev mees (pilt aastast 1973) on tulnud Itaalia meistriks 4 korral (3 x Torino Juventuse
ning korra AC Milani koosseisus). Oma maa koondises eest osales ta 32 mängus. Oma
koondisekarjääri tipphetkeks peab mees 14. novembril 1973 Wembleyl löödud väravat
Inglismaa vastu. Itaalia võitiski mängu 1:0 ja see oli ühtlasi nende esimene võit inglaste üle.
Mees lõpetas karjääri 1980.a-te algul ning on tegutsenud pärast seda treenerina. Kes?
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Selle graafikatehnika loojaks peetakse sakslast Ludwig von Siegen’it (1609-1679) ja tema
esimene selles tehnikas töö oli leht „Krahvinna von Hesseni portree“, millele järgnes veel hulk
samas tehnikas portreid. Siegen püüdis oma tehnikat saladuses hoida, kuid see õnnestus tal vaid
mõniteist aastat. Sellele tehnikale on iseloomulik, et kujutise moodustavad mustal foonil valged
pinnad. Põhiinstrumendiks selle tehnika kasutamisel on nn. kiigeraud.
1983. aasta nö pool- või mitteametlik Bondi-film „Ära iial ütle iial“ (Never Say Never) on remake ehk uusversioon ühest varasemast Bondi-filmist. Millisest?
See Wagneri akord on saanud klassikalises muusikas mõisteks. Avanoodid f-b-dis-gis ei
järginud traditsioonilist harmooniat ning seda peetakse sageli nö kaasaegse muusika alguseks.
Akord on nime saanud 1865. aastal esietendunud teose järgi. Mis on selle akordi nimi?

100. Küsitav härra on hetkel Põhja-Osseetia elamumajanduse aseminister. Tuntuks sai ta aga
seetõttu, et tappis 2004. aastal lennujuhi Peter Nielseni, kes oli parajasti vahetuse ülem, kui alla
kukkus Baškiiria lennuliini lennuk 71 reisijaga. Õnnetuses hukkus tulevase ministri pere ja
arreteeritud härra vabastati juba kolme aasta pärast, kusjuures Naši kuulutas ta oma
kangelaseks. Kes on see kättemaksuingel ja paljude osseetide kangelane?

101. Yale’i ülikooliga seostatava salaorganisatsiooni Skull & Bones („Pealuu ja kondid“) liikmeid
süüdistatakse kõige muu hulgas ühes üsna näotus teos - ühe tuntud ameeriklase (eluaastad
1829–1909) maiste jäänust, eeskätt kolba varguses. Pikantseks teeb loo asjaolu, et üks
hauarüüstamises süüdistatav on presidentide George H. W. Bushi ja George W. Bushi isa ja
vanaisa Prescott Bush, kes väidetavalt olevat koos õpingukaaslastega 1918. aastal hauda
rüüstanud ning saadud säilmed ühingu seltsimajas New Haven’is näituseks välja pannud. Kes
on see kuulus ameeriklane, kelle säilmetega väidetavalt on nii ümber käidud?
102. See 1787. aastal sündinud 19. sajandi alguse kuulus väejuht olevat saanud oma nime selle järgi,
et tema ema ei tahtnud tunnistada oma rasedust. Seega ta väitis, et teda vaevab teatud liiki
parasiitputukas, kes tema organismis paha teeb – tsükkel hilineb ja kõht paisub. Väejuht ning
valitseja tapeti vandenõulaste poolt 1828. aastal, selles osalesid tema poolvennad. Kes?
103. Põhjamaade meistrivõistlustel küsisime Rio Grande Vabariiki. Umbes 3000 kilomeetri pikkune
Rio Grande on USA ja Mehhiko vaheliseks piirijõeks. Vähemalt nii on jõe nimi USA-s. Mis
nime all on ta aga tuntud Mehhikos? Filmisõpradele võib vastamisel abiks olla aasta 1959.
104. Millise võistkondliku mängu üheks tähtsamaks iga-aastaseks võistluseks on Sultan Azlan Shah
Cup? Võistlused said endale nime tähtsa malaislase järgi, kes on selle sportmängu andunud
fänn. Esialgu peeti võistlust üle aasta, 1998. aastast igal aastal. Esimeseks võitjaks krooniti
Austraalia, seni viimaseks (2008.a) Argentina meeskond. Malaisia kusjuures ei kuulu küsitaval
alal ei maailma ega ka Aasia tippmeeskondade hulka.
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105. Euroopa koloniaalriigid on käitunud veriselt ka 20. sajandil. Millises tänapäevaks iseseisvunud
riigis surus Prantsusmaa väed 1947–48 aastal maha rahvusliku ülestõusu, mille käigus hukkus
erinevatel andmetel 60 000–100 000 inimest? (Teiste hinnangute kohaselt oli hukkunute arv
8000–12 000 ning arvu 100 000 peetakse Prantsuse sõjaväe vääraks hinnanguks aastast 1949.)
106. Millisest lauamängust on see pilt? See 2–4 mängijale mõeldud mäng on oma olemuselt lihtne –
tuleb enda kätte saada kõige rohkem maid ja losse, et saada … valitsejaks. Lauamängu teeb
meie jaoks eriliseks asjaolu, et see on välja mõeldud Eestis (kuigi turustatakse Tacticu
kaubamärgi all), selle loojateks on Asko Künnap ja Priit Isok.

107. Hannibal Lecteri rolli eest Oscariga® pärjatud Anthony Hopkins on olnud selle preemia
kandidaat veel kolm korda, ühe korra teener James Stevensi rolli eest filmis „Päeva riismed“
ning kaks korda erinevate USA presidentide kehastamise eest. Nimetage need kaks USA
presidenti, kelle mängimise eest Hopkins oli ametlikult Oscari® kandidaat (kuid ei saanud
auhinda)!
108. Küsitav Lõuna- ja Kagu-Aasias elav kaslane (lad. k. Prionailurus viverrinus) – vähe sellest, et
ta erinevalt paljudest teistest kaslastest armastab kahlata vees (ojades), isegi sukeldub saaki
püüdes. Pikkus varieerub 65 cm-st 80 cm-ni (koos sabaga 90 cm-st 110 cm-ni), kaal 6 kg-st
kuni 12 kg-ni.

109. Ansambel? Kuuldav lugu kannab nime „Ma tulen teiselt poolt“.
110. Need numbrid on naturaalarvud kujul 2n–1, kus n on naturaalarv. Arvud on nime saanud 1588–
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1648 elanud prantsuse munga järgi, kes oli nii matemaatik kui muusikateoreetik ning tegeles
akustika ja matemaatika seostega. Sellised arvud on näiteks numbrid 1, 3, 7, 15, 31, 127 ja 255.
Temanimeline algarv on küsitavanimeline number, mis on ühtlasi algarv – hetkel on selliseid
teada 46 ning uusim neist on ka suurim number, mis üldse välja arvutatud (selle arvu
kirjutamiseks on vaja üle kümne miljoni numbri). Kelle järgi on need mõisted nime saanud?

111. Selle metalli saamine maagist oli hulk aega äärmiselt raske. Viimaks õnnestus see prantslasel
Henri Sainte-Claire Deville’il (1854. a). Algul oli selle metalli hind 200 $/kg, mis võrdus tollal
väärismetallide kilogrammi hinnaga. Suurest respektist USA rajaja George Washingtoni vastu
kasutati tema Washingtonis avatud mälestussamba välispinna katmisel just seda metalli. Mis
metall?
112. Pildil on Kesksaar, mida kutsutakse ka Krokodillisaareks. Tegu on mitme aktiivse kraatriga
vulkaanilise saarega, mis asub maailma suurima püsiva kõrbejärve keskel. Mis järves see asub?
Richard Leakey korraldas samas piirkonnas mitmeid väljakaevamisi inimeste eellaste skelette
otsides.

113. Küsitava näol on tegemist ühe lauatennise legendi, kahekordse individuaalse ja kolmekordse
võistkondliku maailmameistri ning paljukordse Euroopa meistriga, kes veel Pekingi OM-il
2008. a saavutas 42-aastaselt (!) üksikmängus 4. koha.

114. Millise rahva peamised jumalad olid Assar (ka Atthar), Sin, Nakruh, jumalanna-ema Lat (ka
Ilat), Wadu (ka Wadd), Uzza, Hubal jt.? Jumalaid oli 360, mis tulenes ilmselt päevade arvust
aastas.
115. Kes oli see moekunstnik (1890–1973), kelle loomingu üheks tipphetkeks oli koostöö Salvador
Daliga? Sellest perioodist pärinevad sellised moeajaloo pärlid nagu kingkübar, homaarikleit,
pisaratekleit ja luukerekleit. Lisaks Dalile tegi ta koostööd ka Jean Cocteauga.
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116. Näete pildil ühte Eesti haiglat, mis asub üsna haruldase arhitektuuriga majas. Millises linnas on
see 1913. aastal ehitatud uhke arhitektuuriga haigla?

117. Kes? Eelmise aasta augustis varises 65-aastaselt manalasse ameerika muusik (laulja-helilooja)
ja näitleja, üks souli-ikoonidest. Alates 1960-ndate keskpaigast oli ta plaadifirma Stax Records
palgal stuudiomuusikuna, mängides nii klaverit kui saksofoni. Pillimehe ameti kõrvalt kirjutas
ta ka ise lugusid ning tema kaks edukaimat albumit olid „Hot Buttered Soul“ (1969) ja „Black
Moses“ (1971). Neegrite kultusfilmi „Shaft“ (1971) tunnusmuusika (mida ka kuulete) tõi talle
Oscari® ja kaks Grammyt. Noorematele mälumängijatele on ta ilmselt rohkem tuntud kui Chef
joonissarjast South Park.

118. See pisike seik pärineb Johann Peter Eckermanni kuulsast mälestusteraamatust:
„Ma nägin teda seitsmeaastase poisikesena … Frankfurdis …. Mina ise olin vaevalt neliteist,
kuid ma mäletan nii selgesti, nagu oleks see praegu, seda väikest mehikest, kel olid
puuderdatud juuksed ja küljel rippus ilumõõk.“
Kes räägib ja kellest ta räägib ?
119. 1928–1930 toimus Taani süvamere-ekspeditsioon laevaga “Dana”. Selle käigus avastati
lahendus ühele saladusele, mis oli inimesi aastasadu vaevanud. Millisele?
120. See on valmistatud kuuest “materjalist”: kassisammu häälest, naise habemekarvadest, mäe
juurtest, karu närvidest, kala hingeõhust ja linnu süljest. Kokku moodustub sellest ülimalt tugev
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siidpeen pael, mis hoiab kinni suurt hunti Fenririt. Pael katkeb kui algab Ragnarök. Mis on
selle imematerjali nimi?

121. Fotol kujutatud maja aadress on 411 Elm Street, … , … 75202-3317. Mis linnas see asub?

122. Küsitava valitseja päritolu on mähkunud legendide uttu, sarnaneb see Moosesele (või
korrektsuse huvides tuleks öelda pigem vastupidi, et Moosese lugu sarnaneb kahtlaselt küsitava
omale). Ema olevat ta pärast sündimist pannud korvi sisse ja lasknud jõele pärivett ujuma, kuid
veekandja oli lapse leidnud, endale võtnud ja lasknud tal aednikuks õppida. Pärast teenistust
kuninga õukonnas köögi- ja lauaülemana usurpeeris ta trooni ja sai vägevaks valitsejaks.
123. Kunstnik?

124. Mis riigis asub kaardil kujutatud piirkond, üle 12 000 km2 suurune Fiordland?
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125. Kes laulab? Kuuldava laulu sõnade ja viisi autor on Serge Gainsbourg ning 1995. aastal on
seda esitanud ka April March.
126. 1. detsembri mäss polnud 1924. aastal sugugi ainus punaste mahitatud mässukatse. 1924. aasta
septembri keskel korraldati nn Tatarbunari ülestõus, mis oli väga sarnane ettevõtmine. Moskva
plaanide järgi korraldatud mässu eesmärk oli kommunistid võimule upitada, paluda siis kaitset
ning kuningavõimu alt nõukogudemaa külge liitudes. Küsimus aga kõlab nii: millises
tänapäeva riigis asub Tatarbunari linn?
127. Loom pildil on pintšetamariin (Saguinus oedipus). Tema looduslikuks elupaigaks on üksikud
piirkonnad Colombias ning tegelikult elab neid vangistuses rohkem kui looduses. Kuivõrd
napilt pool kilo kaaluva ahvikese ametlik nimi on suhteliselt keeruline, siis on näiteks
saksakeelne maailm leidnud osava lahenduse – kuivõrd looma ”juuksepahmakas” meenutab
ühe tuntud kultuuritegelase oma, siis ongi ta ristitud vastavalt ”…affe”. Kelle (1811–1886)
järgi ahvikest tuntakse?

128. 1765. aastal ilmus Inglismaal „… laulude“ täielik esmatrükk, mille väljaandja väitis, et tegu on
ehtsa rahvaloominguga, 8. sajandi keldi bardi … lauludega. Nende laulude peategelane oli …
isa Fingal, neis oli juttu sugukondadevahelisest võitlusest, laulud olid tulvil müstikat, uskumusi
ja muud tollele muistsele ajale iseloomulikku. „… laulud“ omandasid Euroopas suure
populaarsuse, neist oli vaimustatud näiteks Napoleon Bonaparte, kirjanikest Walter Scott,
Goethe, Herder, heliloojatest Schubert. Ent hiljem selgus, et lauludel oli siiski kaasaegne autor,
šoti kirjanik James Macpherson (1736-1796), kes oli püüdnud imiteerida muistseid šoti-iiri
rahvalaule, ehk teisisõnu, tegu oli kirjandusliku müstifikatsiooniga, kriitilisemast vaatevinklist
kirjandusliku sigrimigriga, mis jäi rahva suulisest stiilist üsna kaugele. Kes oli selle
kirjandusloo ühe kuulsama pettuse objekt, ehk mis nimi tuleks kirjutada punktiiri asemele?
129. Esimest korda kasutas seda küll Briti luuraja, kapten Connolly, ent tuntuks on see väljend
saanud Rudyard Kiplingi romaani „Kim“ kaudu. Sellega tähistati Briti ja Vene impeeriumi
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salasepitsusi (kaasaegses mõistes geopoliitilist võimuvõitlust) Kesk-Aasias Napoleoni sõdadest
kuni Esimese maailmasõjani. Kuidas kõlab see väljend?
130. Kes on need kaks kuulitõukajat? Vasakpoolsel fotol oleva mehe (isiklik rekord 20.50) parim
tulemus tiitlivõistlustel oli 1994. a EM-i 5. koht, paremal fotol oleva mehe (isiklik rekord
21.09) parimaks kohaks tiitlivõistlustel on 2002. a EM-i 6. koht.

131. Pole sugugi tavaline, et riikide rahatähele satub ammu-ammu eksisteerinud riigi, Vana-Rooma
valitseja. Veelgi tähelepanuväärsem on, et selliseks riigiks on Süüria, kelle 100-naelasel
rahatähel on kujutatud aastatel 244–249 valitsenud Rooma keiser. Kes?

132. Kuna Afganistan on endiselt maailma huviorbiidis – tahame me seda või ei taha – siis tuleb
esitada ka selleteemalisi küsimusi. Teada-tuntud nimed Afganistani lähiajaloost on Nõukogude
Liidu poolt võimule upitatud Mohammed Najibullah (kelle Taliban 1996. aastal, koos vennaga,
üles poos), ekspeaminister Gulbuddin Hekmatyar, kes on nüüdseks üle läinud Talibani poolele,
usbeki sõjaväeliider Rashid Dostum, Põhjaliigat juhtinud Ahmad Shah Masood, kelle taliibid
suutsid mõrvata vahetult enne 2001. a 11. septembrit, Hamid Karzai, kes sai presidendiks
pärast taliibide väljaajamist Kabulist ja suuremast osast Afganistanist. Kes oli aga Afganistani
president kodusõja-aastatel 1992–1996? (pärast venelaste lahkumist ja enne taliibide
võimuletulekut)
133. Pele tuli Brasiilia jalgpallikoondise koosseisus kolmekordseks maailmameistriks (1958, 1962 ja
1970). Võimalus olnuks ka 1966. aastal, ent siis sai Brasiilia alagrupiturniiril kaks 1-3 kaotust
ning veerandfinaali üldse ei pääsenudki (veel võideti alagrupis Bulgaariat 2-0). Milliselt kahelt
riigilt tuli aga Brasiilial vastu võtta kaotused?
134. Kelle kunst? (Teine pilt on tema tööde ainetel, mitte ta enda tehtud)
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135. Kaua aega, tervelt sada aastat oli geomeetrias (topoloogias) lahendamata üks hüpotees. Selle
keeruline sõnastus kõlab nii: iga kompaktne ühelisidus kolmemõõtmeline topoloogiline
muutkond on homöomorfne sfääriga S3. Selle hüpoteesi lahendajale oli Clay
matemaatikainstituut Massachusettsis välja pannud soliidse, 1 miljoni dollari suuruse auhinna.
Mõne aasta eest ilmus teade, et sellega on lõpuks hakkama saanud Peterburis asuva Steklovi
instituudi matemaatik Grigori Perelman. Kelle nime kannab see hüpotees?
136. Kui me asume sõitma Pärakülast, siis läbime Suure-Jaani, Nuutre, Epra, pöörame teeotsast
Munsi poole ja jõuame pärast Sürgaveret külla, mis kannab sama nime, kui ühe pindalalt suure
riigi kaks presidenti, isa ja poeg. Eestist leiab ka teise samanimelise koha, mis asub Laitse
lähedal. Mis on ühine nimi?
137. Hispaania maadeavastaja Álvaro de Mendaña de Neira avastas Santa Isabeli saare 1568. a 7.
veebruaril. Leides saarestiku peasaarelt alluviaalset kulda, arvas ta, et on avastanud ühe
müütilise aarde, millest tulenevalt andis saarestikule ka nime. Mis saarestiku (riigi)
avastamisega on tegemist?
138. Omapärase arhitektuuriga hoone pildil on mõne aasta eest avatud rahvusraamatukogu ühes
Euroopa pealinnas, millises? 2006. aastal avatud 23-korruseline hoone on saanud kiiresti linna
sümboliks, sest olgem ausad, väga palju linnas vaadata ei ole ja vanalinn hävines suuremalt
jaolt sõjas. Peale tahukaliku kuju teevad hoone silmapaistvaks tuhanded LED-lambid, mis
pimedaga erinevaid värvikombinatsioone ja musterpilte teevad.

139. See Laurence Sterne raamat on üks kõige kuulsamaid klassikalisi inglise romaane, mille
esimene osa ilmus 1759. Raamat räägib koomiliselt nimitegelase elust, kuid ta teeb rääkides
niipalju haake, et alles 3. köites jõuab ta oma sünnihetkeni. Meisterlikku romaani teatakse
teistes riikides suhteliselt vähe, sest 9-köiteline romaan on isegi praegustes väikse kirjaga
väljaannetes ligi 1000-leheküljeline ja üsna raskes keeles. Enamik katseid filmi ekraniseerida
on lõppenud selle keerukuse tõttu läbikukkumisega, tuntuimaks on Michael Winterbottomi
2006. aasta versioon „A Cock and Bull Story“. Mis raamat?
140. Kes on see Tai tõstja, Pekingi olümpiavõitja kuni 53 kg. kaalus ja sama kaalu MM-hõbe aastast
2005?
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141. Milliste nimede all tunneme paremini Egiptuse 27. dünastia vaaraosid nimedega Mesutira
(Mesut-i-ra – “Ra järglane”) ja Setutra (Setut-ra – “Ra sarnane”)? Nad valitsesid vastavalt 525–
522 ja 521–486 e.Kr.
142. Oma elu lõpuaastatel muutus see mees äärmiselt religioosseks. Ta väitis end kuulvat jumalikke
hääli, kandis frantsiskaani munkade riietust, kutsus üles uuele ristisõjale, kirjutas apokalüptilise
“Prohvetlike ennustuste raamatu”, mis seostas tema saavutused Jeruusalemmaga ning kuulutas,
et see linn saab jälle kristlaste omaks. Seadust taga nõudes kirjutas ta ka “Privileegide
raamatu”, kuhu talletas tüütult ja ebareaalse detailsusega kõik oma õigused maadele ja
rikkustele. Kellega tegemist?
143. 1982. aasta Monaco Vormel-1 GP ajal juhtus harukordne lugu. Võistlust juhtisid algusest peale
Renault´ sõitjad Rene Arnoux ja Alain Prost, kes aga katkestasid vastavalt 14. ja 59. ringil. Nii
asus liidriks küsitav Brabham-Fordi piloot, kellest aga peagi möödus Didier Pironi Ferraril.
Pironi aga katkestas viimasel ringil kütuse lõppemise tõttu ja nii sõitis võidule varem mainitud
Brabham-Fordi piloot, kes oli ühtlasi võistluse ainus lõpetaja, kes läbis 76 ringi. Kes oli see
õnneseen? Oma pika Vormel-1 karjääri jooksul võitis ta kokku 6 etappi.
144. Kes on see prantsuse maalikunstnik (1796–1895), peamiselt maastikumaale ja realistlikke
portreid viljelenud barbizoonlane, kelle tööd tänu oma stiilile on väga sageli kunstivõltsijate
sihtmärgiks? Arvatakse, et teda on järele tehtud vähemalt kolm korda rohkem, kui on säilinud
tema originaaltöid.

145. Kes on see 1973. aastal sündinud naine, kelle nimi murrab kõikidesse Eesti ajalehtedesse
vähemalt korra aastas, pärast üht kindlat sündmust?
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146. Nende hiiglaslike kaktuste kodupaigaks on teatud piirkonnad USA-s (Arizona ja California)
ning Mehhikos (Sonora ja Baja California). Selle kaktuse õis on Arizona osariigi ametlik lill.
Tavajuhul 75-aastaseks (on ka 150-aastaseid raukasid) elava kaktuse rekordisendid on sirgunud
ligemale 14 m kõrguseks (ümbermõõduga üle 3 m). Mis on nende kaktuste nimi?

147. Kaks maailma populaarseimat veebilehitsejat on Internet Explorer (67,5% turuosaga) ja
Mozilla Firefox (21,7%), neljas ja viies koht on juba marginaalse osakaaluga (Google Chrome
ja Opera vastavalt 1,1% ja 0,7%-ga), hoopis kadunud on kunagine valitseja Netscape
Navigator. Milline brauser on aga kolmandal kohal, märkimisväärse 8%-lise turuosaga?
148. Poliitikas tuntakse ka haruldast ajutise eksklaavi mõistet, kui üks riik loovutab ajutiselt osakese
oma territooriumist teisele ühel või teisel põhjusel. Vähemalt kaks korda on see sündinud samal
põhjusel: 1945. aastal loovutas Suurbritannia Jugoslaaviale ajutist väikese tüki oma
territooriumist ja sama tegi 1943. aastal Kanada, kuulutades teatud ruumid Taani osaks. Miks
need alad sümboolselt loovutati?
149. Kuulete ühest ooperist (1883. a) tuntud duetti, mida on ohtralt ekspluateeritud filmide ja
reklaamide helilise taustana. Nimetage helilooja ja ooper!
150. Objektivism on filosoofia suund, mis põhineb seisukohal, et moraaliprintsiibid on kehtivad
objektiivselt, sõltumatult sellest, kas inimesed neid tegelikult tunnistavad. Võib esineda
tugevamas ja nõrgemas versioonis. Tugev objektivism on samane absolutismiga: on olemas
ainult üks kehtiv moraalisüsteem kindlate reeglitega. Objektivismi rajajaks on üks 20. sajandi
kirjanik, sünnipärase perekonnanimega Rosenbaum (eluaastad 1905–1982), kes sai tuntuks
Ameerika Ühendriikides. Kes?

151. See egiptuse jumalanna „koosnes“ kolmest loomast: tal oli krokodilli pea, lõvi keha ja jõehobu
tagumine osa. Ta võttis osa surma kohtust, täpsemalt osales ta kohtusaalis südamete kaalumises
ja neelas kurjade surnute südameid. Mis nime kandis see jumalanna?
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152. See saksa kindral jõudis generalfeldmarschalli auastmesse. Ta oli tuntud võimeka väejuhina
ning suures osas tegutses Saksa vägede juhina Vahemere rindel, kuid juhtis varem ka
Luftwaffet nii ida- kui läänerindel. Kuigi ta ei kuulunud ise NSDAP-i, anti ta pärast kohtu alla
sõjakuritegude pärast, peamiselt eraisikute hukkamiste pärast Itaalias. Algselt mõisteti küsitav
surma, mis aga hiljem asendati eluaegse vangistusega ja ta vabanes 1952. aastal kõrivähi tõttu.
Natsiveteranid tervitasid teda juubeldustega ja valisid ta oma organisatsiooni Stahlhelm juhiks.
Jõudis avaldada memuaarid "Viimase päevani sõdur" ja suri 1960. aastal. Kes?
153. Fotodel on kujutatud Hiinas, Hubei provintsi loodeosas asuvat mäge, mis on kuulus oma
taoistlike kloostrite, meditsiini ja võitluskunstide poolest ning mille järgi on endale nime
võtnud üks kuulus USA hip-hop ansambel. Milline?

154. Mis nime kannab üks Austraalia tähtsamaid rahvusparke, Darwini lähistel 2 miljonil hektaril
laiuv UNESCO maailmapärandi hulka arvatud ala? Peale mitmekesise looduse ja liigirohkuse
on seal ka palju aborigeenide seotud paiku, nagu Ubirri ja Nanguluwuri kaljujooniste asukohad
ning suured uraanimaardlad.
155. See firma on oma valdkonnas üks maailma suurimaid ning oma piirkonnas suurim. Üks neile
kuuluvatest hoonetest on põrandapinna arvestuses maailma suurim ehitis. Sponsoreerivad
mitmeid suuri jalgpalliklubisid, üks on koguni oma staadioni nende järgi nimetanud. Mis
firma? Pildil on nende logo.

156. Mis nimi tuleks kirjutada küsimärgi asemele?
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157. Kes?

158. Ansambel?
159. Küsitav prantsuse linn on Languedoc-Roussilloni regiooni keskus ning sama nime kannab ühe
USA osariigi pealinn. Tallinnast umbes poole väiksem linn asub Lezi jõe ääres, kõigest mõni
kilomeeter Vahemerest sisemaa poole. 1160. aastal asutatud ülikool on üks maailma vanimaid
ning linna keskväljak kannab nime Komöödiateatri väljak.
160. Pildil on kujutatud, kuidas 1854. aasta juulis pommitab Briti laevastik Krimmi sõja ajal üht
paika, mis kanti 1992. aastal erakordse arhitektuuriansambli tõttu UNESCO maailmapärandi
nimekirja. Kolm laeva pommitasid kindlustusi üheksa tundi ning lahkusid siis tühjade kätega.
Mis koht see on?
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161. Fotol on perekond Goebbels: Joseph, Magda ning traagilise saatusega kuus last (5 tüdrukut ja 1
poiss). Küsime aga, kes on pildil üleval olev Magda Goebbels’i poeg tema esimesest abielust?
Sõja ajal teenis ta Luftwaffes, sai haavata ning langes liitlaste kätte vangi 1944. a Itaalias.
1954. aastal päris ta koos oma poolvennaga isa ettevõtte ning temast sai üks Lääne-Saksa
rikkamaid inimesi. Ta hukkus 1967. aastal eralennukiga juhtunud õnnetuses (taas Itaalias).
Suguvõsa nime kandvale (valdus)firmale kuuluvad muuhulgas suurosalused firmades BMW,
VARTA ja Altana. Nimetage see isik! (piisab perekonnanimest)

162. Ansambel?
163. „Ajaloo isa“ Herodotos, kes 5. sajandi keskel e.Kr. külastas muuhulgas Babüloni ning kellel oli
seega võimalus näha Paabeli torni ja üht seitsmest maailmaimest, Semiramise rippuvaid aedu,
oli ise samuti pärit kohast, kus asus üks seitsmest maailmaimest. Millisest kohast?
164. See 1997. a asutatud firma on omas valdkonnas üks turuliidreid. Kuigi asja opereerib firma OÜ
Talumaa, siis tegelikult on nad tuntud oma kaubamärgiga, mille toodangut müüakse peamiselt
ehitus- ja sisustuspoodides ning laatadel. Ametlikud firmapoed ja esindused asuvad näiteks
Tallinnas Nunne tn 7, Norde Centrumis, Kuressaare linnuses ja Ülemiste Keskuses, teisi on
lisandumas. Mis firma, milline poodide kett?
165. Mis nime kannab see džungli poolt neelatud Guatemalas asuv maiade kunagine linn (paremal
rekonstruktsioon)? Selle õitseng oli 3. sajand e.Kr.–1. sajand (kui elanikke võis olla kuni 80
000), lõplikult jäeti see maha 9. sajandil, ehk tegemist on maiade eel-klassikalisest perioodist
pärineva linnaga. Taasavastati 1926. aastal, 1930. aastal pildistati seda õhust, 1962. aastal
kaardistati ning väljakaevamisi alustati alles 1978. aastal. Kõige märkimisväärsemateks
leidudeks osutusid kolm suurt astmikpüramiidi: 55 m. kõrge El Tigre, 79 m. kõrge La Danta
(mis oma 2,8 milj. m3 mahuga on suurim maiade püramiid üldse ning üks maailma suurimaid
püramiide) ning Los Monos.

166. Kes on see USA kelgutaja, kes käesoleva aasta veebruari alguses sai hakkama ajaloolise
saavutusega - tulles Lake Placidis peetud MM-võistlustel naiste ühekelgul maailmameistriks
katkestas ta Saksamaa naiste esikohtade jada rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, mis oli kestnud
alates 1995. aastast?
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167. Kes on need kaks meest? (foto on aastast 1914)

168. 1879. aastal avaldas üks inglise astronoom teooria, et Kuu on n.ö. Maa poeg ja on meie
planeedi arengu varasel etapil Maa küljest lahti rebitud, kusjuures seeläbi moodustus Vaikne
ookean (muuseas, Kuu mass moodustab 1/81 Maa massist). Selle teooria poolt räägib mitu
asjaolu - Kuul puudub rauast-niklist tuum, ta tihedus on väiksem Maa omast, Vaikse ookeani
põhjas puudub kontinentaalne graniitkiht. Ometi ei poolda tänapäeval seda teooriat peaaegu
ükski astronoom ega geoloog. Aga eks juhtunud omal ajal Wegeneri mandrite triivi teooriaga
seesama asi. Kes oli see astronoom ?
169. Pildilolev kuulike on valmistatud 90% plaatinast ja 10% iriidiumist, avaused olid algselt kaetud
kehatemperatuuril sulava suhkrutaolise seguga. Teadaolevalt on selliseid leitud kaks, 1978 üks
Pariisis ja teine Londonis. Nimetage üks kahest isikust, kellelt see saadi!

170. Kunstnik (1753–1806)?
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171. Küsitav eesti näitleja (s. 1965) elas 2003. aastal üle tõsise haiguse, kui keset „Kolumatsi“
proovi lõhkes kaasasündinud südamehaiguse tõttu tema aort ja eemaldada tuli ka suur osa
kopsust. Taastusravi kestis aastaid, kuid nüüd on ta taas tegev. Võitnud “Hea Teatri Auhinna”
(2006) ja Eesti Teatriliidu Salme Reegi nimelise preemia (2007). On ühe teatri asutajaliige,
lavastaja ning näitleja. On muuhulgas ka lastefilmi „Ruudi“ stsenarist.
172. TV3 vahendusel ka Eestisse jõudnud tõsieluseep „Eesti otsib superstaari“ ehk originaalis „Pop
Idol“ on 90-ndate lõpul Simon Fulleri poolt välja mõeldud projekt, mida on müüdud paljudesse
riikidesse. Fuller sai kuulsaks oma varasema projektiga aastast 1994, mis sai üle maailma
tuntuks 1996, jõudis 1997 ka kinolinale ja kestis umbes aastani 2000, hiljem ka 2007-2008.
Millise projektiga oli tegu?
173. See ibeeride büst, rohkete peakaunistustega printsessi kuju, mis pärineb 4. sajandist e.Kr.,
avastati juhuslikult 1897. aastal. Algselt elusuuruses kujust on säilinud vaid ülemine asi.
Tõenäoliselt oli see värviline, paremal on rekonstruktsioon, milline võis kuju välja näha
värvilisena. Kuidas seda skulptuuri nimetatakse (nime on ta saanud iidse linna järgi, mille
lähedalt ta leiti)?

174. USA-s on teatavasti rahvuskangelasteks rändurite-maadeavastajate duo Lewis ja Clark
(Meriwether Lewis ja William Clark), kes oma retke sooritasid 1803–1806. Mis nime kandis
samalaadne duo Austraalias (alustati koos veel 18 mehega), kes 1860–61 läbis mandri
Melbourne’ist lõunas kuni mandri põhjaosas asuva Carpentaria laheni, selle käigus aga
mõlemad ninamehed ise hukkusid?
175. Euroopa juudid jagatakse tavaliselt kahte suurde rühma: teatavasti nimetatakse Kesk-Euroopa
juute Aškenazi juutideks (kes räägivad jidišit) ja Hispaania-Portugali juute sefardimideks.
Lähis-Ida kogukondade juute nimetatakse mizrahimideks. Kus on aga sündinud juudid, kes
nimetavad end sabradeks?
176. Ameerika filmimees Merian C. Cooper (1893–1973) oli huvitava elukäiguga mees. 1916. a
osales ta aktsioonis Pancho Villa vastu. I maailmasõjas oli pommituslennuki piloot, sakslased
tulistasid ta alla ning sõja lõpuni oli ta sõjavangis. 1919–1921 oli ta vabatahtlikuna ameerika
lennuüksuses, mis abistas Poola armeed sõjas Nõukogude Venemaa vastu. 1920. a lasti ta
lennuk uuesti alla ning sedakorda järgnes 9 kuud Nõukogude Vene vangilaagris, kust tal
õnnestus enne sõja lõppu Lätti põgeneda. Ka tema kuulsaimat, 1933. a filmi on peetud
metafooriliseks teekonnaks läbi ta enda alateadvuse (tema enda väitel sai ta idee filmi kohta
enda unenäost). Mis oli see maailmakuulus film?
177. See viinamarjasort olevat nime saanud prantsuse talupoja järgi, kes seda hakkas üle maa
levitama. Prantsusmaal ei peeta seda eriti noobliks viinamarjaks ning teda kasutatakse
peamiselt segudes. Näiteks mainekas claret on segu sellest viinamarjast, Merlot´st ja Cabernet
Sauvignonist. Prantsusmaal on tal palju nimesid, mh Pressac, Auxerrois, Cot Noir jt. Üle
maailma tuntakse seda aga peamiselt Argentiina „rahvusliku“ viinamarjasordina, kus seda
hakati tohutult kasvatama 1950ndatest aastatest. Teatud polüfenoolide rohkuse pärast peetakse
üheks tervislikumaks viinamarjasordiks, mille maitses domineerivad ploom, rosinad, kirss ja
kohvi. Tegu on väga kättesaadava hinnaga veiniga, mis saadaval n.ö igas selveris. Mis sort?
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178. Vaieldamatult on tegemist ühe maailma imepäraseima taimega – see väljendub ka tema
ladinakeelses nimes ( … mirabilis), keda peetakse elavaks fossiiliks. Taim on saanud nime
avastaja, Austria-Ungari (Sloveenia) botaaniku dr. Friedrich … järgi (avastati 1860. aastal). Ta
on ebaokaspuude klassi kuuluva …liste sugukonna ainus liik. Kasvavad üksikult Namibi
kõrbes. Tal on ainult kaks suurt lehte, mis kasvavad kogu taime eluaja, lehed omakorda
hargnevad ribadeks. Tema ümbermõõt võib ulatuda kuni nelja meetrini. Tal on jäme puitunud
vars (vasakpoolsel fotol näete maailma suurimat eksemplari, kelle vars on 1,4 m. kõrgune) ja
niisketesse maapinnakihtidesse ulatuv juur. Oma eluea jooksul õitseb vaid korra, ent eluiga
võib tal olla pikk – mitusada aastat, optimistlikumate hinnangute kohaselt isegi üle 2000 aasta.
Mis taim?

179. Nimetage need kaks kunstnikku, kelle teoseid näete (kunstnike eluaastad vastavalt 1471–1528
ja 1480–1545)! Teoste sarnasus võib olla seletatav ka sellega, et noorem kunstnikest oli
vanema õpilane.

180. Kes? Selle palestiina päritolu ameerika kirjandusteoreetiku ja kriitiku (1935–2003) näol oli
tegemist äärmuslaste kõrval ehk ühe mõjukaima Palestiina riigi loomise aktivistiga, kel
kompromissitu kriitikuna oli nii poolehoidjaid kui vaenlasi. Arafat keelas 1990. aastate keskel
väidetavalt tema raamatute müügi okupeeritud Palestiinas, Iisraelis seevastu süüdistati teda
antisemitismis, samuti polnud haruldased fanaatikute ähvardused ta elu kallale kippuda. Tema
tuntuim teos on kahtlemata „Orientalism“ (1978), on isegi väidetud, et kui see olnuks ka ainuke
tema sulest, oleks autoril ometi kindel koht XX sajandi intellektuaalses ajaloos. Selles
kritiseerib ta Euroopa tsivilisatsioonis levinud vale-eeldusi, mis viib eelarvamustele araabiaislami kultuuri suhtes.
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