Vastused:
1. Hageri; Põikmaa külasse taheti kirik rajada ja härjad juhtisid ehitajad lambahagerikku, siit ka kohanimi Hageri
2. Ragusa (tänapäeva Dubrovnik)
3. orienteerumisspordis ehk suunistuses
4. oli lootustandev laskesuusataja, 7-kordse maailmameistri Kaia Parve loodetav järglane
5. Monica Bellucci
6. VfL Wolfsburg – tänavune Bundesliiga võitja, Saksamaa meister
7. Peter Breughel noorem
8. Prantsusmaa; Alar Puhm oli küll Kanadas sündinud, kuid asus 60-ndate lõpus Prantsusmaale elama; tippajal tõusis ta Elo
koefitsient 2365-ni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Balta (ümbrus); sama nime kannab ka 15000 elanikuga rajoonikeskus Odessa oblastis; Ksenija Balta 2009 Euroopa
sisekergejõustikumeister
10. saami rahvus /lapi/; Zellwegeri ema Kjellfried Irene Andreassen oli saam; inglihäälne oli Lapi-Lisa/Lapi-Ööbik
11. 125-stel prantslane Mike di Meglio (Derby/Aprilia) ja 250-stel itaallane Marco Simonelli (Gilera)
12. Aseris; tegemist on Aseri tellisetehasega, mis aastast 2001 kuulub Wienerberger AS-ile ja mille uueks kaubamärgiks on
Terca; tootmisvõimsus 16 milj. tellist aastas; O/Ü „Saue“ asutati 1922 Merikülas, mis ei ole Aserist eriti kaugel
13. kolmikhüppaja Viktor Sanejev, kes sündis Abhaasias ja keda on peetud apsuaks
14. (Eesti) Epilepsialiidu embleem
15. Regina Halmich
16. Katjuša; velokomanda Katjuša (ingl. Katusha) – vene profiklubi, mille alusepanijaks oli ärimees Oleg Tinkov (Tinkoff Credit
Systems); meeskonna mänedžeriks on Andrei Tchmil
17. tiramisu
18. Ungari; nende parim mängija oli Gabor Ocskay
19. Aadu Krevald; TTÜ õppejõud, on uurinud põhjalikult heitealade sportlasi
20. Nikas Safronov; tuntud kunstnik, kes tuli ka Evelyn Ilvest maalima
21. John Albert Kundla (s.1916); praegu 92 a-ne mees on sündinud Star Junction`is (Pennsylvania); meie poliitik on kurikuulus
riigikogulane ja „majoneesimees“ Jaan Kundla
22. Servette (vutis Servette FC Geneva /hüüdnimi – Granaadid, kalliskivide järgi/, hokis Geneve-Servette HC)
23. kukabara / kukabarata / kookaburra; Olly oli Sydney OM-i üheks maskotiks
24. Salme Tuulik; „Abruka valss“
25. Gabon ja Tšaad (viimane küll alates 1920)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26. Jeanne d`Arci- nimeline tehas, mis asub Põhja-Prantsusmaal Lille`i linna lähistel; veel valmistatakse tuntumatest
õllemarkidest selles tehases Ambre des Flandres/Flandria merevaik (6,4abv) ja Grain d`Orge/Odratera (8,0abv)
27. ujumises; vabas stiilis (kroolis) keskmistel distantsidel
28. telliskivi
29. Tyrrell; vormelauto Tyrrell P34; „kuuerattalist“ püüdsid konstrueerida veel ka Ferrari, Williamsi ja Marchi tallid, kuid
võistlusmasinani nad ei jõudnud
30. 2p – Sato; 1p – Suzuki; peaminister Eisaku Sato, vormelisõitja Takuma Sato, iluuisutaja Yka Sato; peaminister Kantaro
Suzuki (1945), peaminister Zeno Suzuki (1980-82), vormelisõitja Aguri Suzuki, ujuja Daichi Suzuki jt.
31. võimlejanna Shawn Machel Johnson ja ujuja Michael Phelps; mõlemad võidutsesid ka Pekingis
32. Moby (ka tema keskmine nimi on pandud selle esivanema – kirjanik Herman Melville`i järgi; lavanimi on võetud romaanist
„Moby Dick“); esineb Tallinnas, Õllesummeril selle aasta 8.juulil (on ühtlasi selle ürituse üks peaesinejaid)
33. võrkpall; kõige enam võite on CSKA Moskval – 13 (viimati 1991), Volley Modenal – 4 (viimati 1998) ja Volley Trevisiol – 4
(viimati 2006); võitu on nautinud ka Kaasan (Dinamo-Tattransgaz Kazan 2008) ja Macerata (Volley Macerata 2002); 2009
alistas finaalis Trentino Volley 3:1 Iraklis Thessaloniki; praegu noolivad meie Oliver Vennot Roeselare Knack ja Bledi ACH;
turniiri ametlik nimi – CEV Champions League
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34. parashiit (parasiit)
35. Natalia Nazarenko-Kiivikas, sai tänavu naiste fitnessi EM-il „pronksmedali“ +163 cm klassis
36. kassikäpp

37. Salpausselkä mängud / Salpausselän Kisat; medal nr 2 anti mängude 7-kordsele võitjale Matti Nykäsele (võidutses 198488); võisteldakse murdmaasuusatamises, kahevõistluses ja suusahüpetes
38. kikuju ehk kikuyu (gikuyu)
39. „Kärdla“ („Kärdla Vesi“); seda hakkas 1985 tootma tollane kalurikolhoos „Hiiu Kalur“, viimane pudel villiti 1993
40. multiplikatsioon (lad. paljundamine); ka animatsioon (lad. elustamine, hingestamine); kinematograafia liik, mis võimaldab
luua liikumatute kujutiste või esemete liikumise illusiooni; Reynaud patenteeris riistapuu, mille abil sai tekitada multifilmi –
praksinoskoop; Andides asuvates koobastes on leitud sadu enam-vähem sarnaseid jooniseid, iga järgmine erines eelnevast
minimaalselt; muistsed indiaani-rahvad kasutades teatud kiirusel liikuvaid laamasid ning jälgides samal ajal koopa seintel
olevaid jooniseid, saavutasid multifilmi efekti
41. Aachen; vutimeeskond Alemannia; linnanimi otše k-s Oche; pr k-s Aix-la-Chapelle/eks-la-šapel/; holl k-s Aken; hisp k-s
Aquisgran/akisgran/; it k-s Aquisgrana; lad – Aquae Grani ehk Aquis-Granum/Aquisgranum/; nimi tuletatud keldi vee- ja
tervisejumala järgi – „Granuse veed“ ehk „Granuse allikad“
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42. korvpall; tegemist on Tiit Sokuga, kui ta võistles Kreekas ja tal tuli Kreeka kodakondsus võtta
43. Šotimaa pealinna Edinburgh-i klubi Heart of Midlothian (Hearts) on saanud omale nime Scotti novelli The Heart of Midlothian ( Midlothiani krahvkonna süda – pole eesti keelde tõlgitud; vene tõlkes kannab novell pealkirja Edinburghi pimik) järgi
44. Otto von Bismarck – „Raudne Kantsler“
45. Brasiilia hümn; kolmas võit Pekingis tuli võrkpallinaiskonnalt
46. kas 100-kraadises kuumuses läheb inimese veri keema või mitte
47. purilennundus; Eda Laanele kuulub 17 rekordit, sh. ületab ta oma rekordiga mitmes klassis ka mehi
48. Eestimaa Kivide Kuningas
49. Tatjana Kivimägi/Novoselova (1984); loodetavasti toob ta Eestile olümpiamedali, sest Mihhail Kivimägi juhendamisel
treeniva neidise isiklik mark on 198cm (ametlik Eesti rekord on Anna Iljuštšenko käes – 193cm)
50. bumerang; boomerang; maailmarekordeid fikseeritakse, mitmetel erinevatel bumerangi viskamise/heitmise alal nagu
kauguse - , täpsuse - , kõrguse peale aga ka erinevate trikkide sooritamise peale;

