
1. Sel aastal lahkus meie seast 96-aastasena kuninganna Elizabeth II. Suurbritannias on 
kuningliku pere liikmete surmade ümber üles ehitatud kindel reeglistik, mis hõlmab endast 
sündmuste jada, mis kroonitud peade ja nende lähedaste lahkumisele järgneb. Muuhulgas on 
kokku lepitud, kes millal ja mis järjekorras teada saab ning mitu päeva pärast surma üks või 
teine sündmus (nt matused, kroonimised, leinaaeg) aset leiab. Teadaolevalt on selleks, et uudis 
valitseja surmast liiga vara meediasse ei lekiks, välja töötatud  vastavad koodfraasid, mida 
peaminister ja teised asjaga seotud ametnikud kasutavad. Elizabeth II puhul oli selleks fraasiks 
“London bridge is down” (“Londoni sild on langenud”). Kelle surmast teatamiseks mõeldi 
välja aga fraas “Hyde park corner”? 

2. See kuulus vastuoluline sotsiaalmeedia tegelane on endine profisportlane. Oma karjääri 
jooksul oli ta väga edukas, võites kickpoksis koguni kaks maailmameistritiitlit aastatel 2011 ja 
2013. Märkimisväärne on veel, et tiitlid tulid erinevates kaalukategooriates. Ka kõnealuse isiku 
pere on tihedalt spordiga seotud. Ta isa oli male rahvusvaheline meister (IM). Seetõttu on ka 
tema ise osalenud turniiridel, kuigi kaugeltki mitte nii edukalt. Suunamudijana on ta põhiliselt 
tuntud oma misogüüniliste sõnavõttude ja oma varaga hooplemise poolest. Kes on see 
kõnealune isik? 

3. See Hollandi põhjaosas asuv provints on ainuke Mandri-Hollandi provints, kus lisaks 
hollandi keelele on ametlikuks keeleks ka üks teine. See keel kuulub läänegermaani keelte hulka 
ja jaguneb kolmeks murderühmaks (lääne, ida, põhja). Selle keele rääkijaid on Euroopas kokku 
üle 400000 ja lähimaks sugulaskeeleks on (vana)inglise keel. Provintsi lippul on neli sinist ja 
kolm valget diagonaalset triipu ning seitse punast pompeblêden-it. Mis provintsist ja keelest 
käib jutt? 

 

 
 

 4. Just see Michael Scheffe poolt disainitud imeauto oli üks põhilisi karaktereid ühes 1982. 
aastal esimest korda NBC-s näidatud telesaates. Auto ehitamiseks arvatakse, et läheks 11,4 
miljonit dollarit. Autot juhib maailmakuulus näitleja David Hasselhoff. Mis on selle imeauto 
nimi? 

 
 

 5. Otsitav laulja sündis 5.septembril 2002 aastal. Muusikaga hakkas laulja tegelema 4-
aastaselt ja on oma karjääri jooksul edukalt esinenud paljudel lauluvõistlustel, tuntuim neist 
on Eesti otsib Superstaari 8. hooaja võit. 4 kuud tagasi tuli tal välja laul, mille pealkiri eesti 
keeles on ,,Head isu”, Youtube’s on see laul kogunud juba 178000 vaatamist. Kes on see noor 
laulja? 

6. Küsitav lind (ld. keeles scolopax rusticola) on valitud Eestis 2022 aasta linnuks. Leht- ja 
segametsades elav lind on tegu öise eluviisiga ja seega ei ole paljud inimesed teda looduses 



üldse näinud. Lind on tuntud oma mängulennu poolest, mille käigus isaslind lendab krooksuvalt 
ja piiksuvalt häälitsedes ringi. Liik toitub peamiselt vihmaussidest, putukatest ja vastsetest. 
Suured, külgedel asuvad silmad võimaldavad neil näha ümbrust 360° raadiuses. Kuigi tegu on 
hinnatud jahilinnuga, on nende arvukus viimastel aastatel langenud mitte küttimise, vaid 
eelkõige elukohtade hävimise ja kliimamuutuste tõttu. Mis linnuga on tegemist? 

 

7. Antud näitlejat (1925-2022) võib pidada üheks Hollywoodi kuldajastu silmapaistvamaks 
staariks, kes näitles rohkem kui 40 filmis ja paljudes sarjades. Tema silmapaistvamate rollide 
hulka kuuluvad näiteks ülesastumised filmides “Gaslight” ja “Dorian Gray portee”, sarjas 
“Murder, She wrote” ning pealelugemine kultusanimafilmist “Kaunitar ja koletis”. Muuhulgas 
on säravat näitlejat nomineeritud mitmetele auhindadele ja talle on omistatud kuus kuldgloobust 
ja sama palju Tony -auhindu. Kes on see näitleja? 

8. 1. novembril 1755 tabas seda Euroopa linna 7.7-magnituudine maavärin, millega kaasnenud 
tulekahjud ja hiidlaine hävitas suurema osa linnast. Maavärina tõttu hukkus kuni 50000 inimest 
ja üle 85% linnast hävis. Maavärina epitsenter oli Saint Vincenti neemest umbes 200 km edelas 
ja küsitavast linnast 290 km kaugusel. Mis linn? 

 
 

9. Otsitava telesaate esimene osa tuli eetrisse aastal 1999. Põhitegelane, kelle järgi on 
nimetatud ka saade, on küll ainult 14-aastane, kuid töötab restoranis kokana. Peategelase ema 
nimi on Margaret ja isa nimi Harold ning tema unistus on saada endale autojuhiload. Mis 
multifilmist käib jutt?  

 
 

10. Kuulete pillimängu. Pilli mängib Jeroen Goossens. On leitud, et see instrument võib olla 
umbes 43000 aastat vana. Maailma kuulsaim selle instrumendi mängija on James Galway, kes 
on seda pilli mänginud üle 70 aasta. Mis instrumendiga on tegemist? (Otsitava 
instrumendiga liituvad vahepeal ka kitarrid.) 

 
 
 

11. Eestlastele on tulnud kaks autoralli maailmameistri tiitlit. 2019. aastal võitis WRC 
maailmameistritiitli Ott Tänak, teise võitis Junior WRC sarjas sellel aastal üks teine 
Saaremaalt pärit eestlane. Viimasele rallile minnes oli ta kolmas, aga viimase ralli Kreekas ta 
võitis ja haaras tiitli endale. Kellest käib jutt?  



 

12. Mariaani süvik Vaikses ookeanis on teadaolevalt sügavaim koht maailmameres, mille 
sügavaim punkt asub ligi 10900 meetri sügavusel. Esimene mehitatud laskumine sügaviku 
põhja toimus 1960. aastal, mil okeanograafid Don Walsh ja Jacques Piccard jõudsid 
batüskaafiga Triste 10916 meetri sügavusele. Teine mehitatud laskumine mere põhja toimus üle 
50 aasta hiljem 2012. aastal, mil see kuulus Kanadast pärit filmirežissööri laskus oma 
allveelaevaga Deepsea Challenger 10908 meetri sügavusele.   See mees lavastas tõsielul 
põhineva katastroofifilmi, mis võitis 1998. aastal Oscaritel 14 nominatsioonist 11 auhinda, mis 
teeb sellest ühe kõige aegade Oscarite võidukaima filmi (võites sama palju Oscareid kui “Ben-
Hur” ja “Sõrmuste isand: Kuninga tagasitulek”). Mis režissöörist käib jutt? 

 
 

13. 28. jaanuaril 1986 startis NASA Cape Canaverali baasist kostmosesüstik Challenger. 
Võimsast kosmoselennust sai aga õige pea kogu maailma raputanud katastroof, kui süstik vaid 
73 sekundit pärast starti leekidesse lahvatas, tappes kõik 7 pardal olnud meeskonnaliiget. Lisaks 
piloodile, komandörile ja mitmele lennundusala spetsialistile, viibis pardal ka Christa 
McAuliffe, kes oli ühe hoopis muu ameti esindaja, kes saadeti kosmosesse, kui osa meedias 
palju kajastamist leidnud programmist “... kosmoses”. Mis ametit pidas C. McAuliffe? 

14. Selle Rootsi Heavy- ja Powermetali bändi lõid 1999. aastal bassimängija Pär Sundström ja 
laulja ning pianist Joakim Broden. Ansambli algne nimi oli Aeon, kuid see vahetati peagi 
praeguse vastu välja. Koosseis on andnud välja 10 albumit. Peamiseks ansambli lugude teemaks 
on sõjaajalugu. Tõlkes tähendab bändi praegune nimi rüütli jalaturvist. Mis bändist on jutt? 

15. Just sel nädalal tuleb ühel maailma kuulsaimal lauljal uus plaat, selle laulja 10. album. 
Otsitav laulja on enim Billboard Music Awarde võitnud naine eales. Üle maailma on tema plaate 
müüdud üle 200 miljoni. Kusjuures, kõike seda saavutanud laulja on alles 32-aastane. Tema 
esimene plaat ilmus aastal 2006, selle plaadi pealkiri on laulja enda nimi. Kellest käib jutt? 

16. “24. veebruaril 1815. aastal signaliseeris Notre-Dame de la Garde’i vahimees 
kolmemastilise Pharoni saabumisest, mis tuli Trieste ja Napoli kaudu Izmirist.” See on avalause 
ühe 19. sajandi prantsuse kirjaniku ajaloolisest seiklusromaanist. Romaan räägib loo noorest 
meremehest Edmond Dantesest, kes vangistatakse riigireetmise valesüüdistusel, tema 
põgenemisest pärast neljateist aastat vangistust ja edasisest kättemaksust. Mis teosega on tegu 
ja kes on autor? 



 

17.  Foobia on haiguslik kartus mingi olendi, objekti, situatsiooni või muu ees. Levinumad neist 
on näiteks akrofoobia (hirm kõrguste ees), arahnofoobia (hirm ämblike ees) või agorafoobia 
(hirm avalike kohtade ees). Kuigi tegemist on täiesti tõsise meditsiinilise teemaga, võivad osad 
foobiad kõlada vahel veidi jaburalt või suisa irooniliselt. Mida kardab 
hipopotomonstroseskvipedaliofoobia all vaevlev inimene? 

18. Küsitava filmi soundtrackiga on seotud järgnev huvitav lugu, räägitud muusika teinud 
helilooja poolt järgnevalt: "Kui Moskvas käidi filmi üle andmas, siis öeldud Goskinos, et hea 
küll, kõik see võib ju nii olla, aga Pink Floyd tuleb siiski ära jätta. Keegi Tallinnfilmi 
juhtkonnast oli vaikselt kobisenud Goskino peatoimetajale ehk sisuliselt ülemtsensorile, KGB 
polkovnikule Bogomolovile, et selle tegi siiski üks Eesti poiss. Seepeale olevat Bogomolov 
rusikaga lauale raksatanud. "Mida! Peate meid lolliks või? Arvate, et me pole siin Pink Floydi 
kuulnud?" Huvitav fakt on ka see, et helirea pidi algselt tegema Arvo Pärt, kes aga oma 
võimaliku lahkumise tõttu NSVL-st delegeeris asja edasi nooremale kolleegile, kelle üht pala 
siis Pink Floydi teose pähe arvati. Mis film? Kes oli see helilooja?  

19. Rakveres valmis 2016. aastal uus hoone. Hoone arhitekt oli Raul Vaiksoo. Vaiksoo ehitise 
kõrval seisab maja, kus vanasti oli Rakvere Mõis ja mõisa kõrval ka Rakvere mõisa ait. 
Otsitava ehitise asemel oli vanal ajal mõisa tõllakuur. Enamasti on hoone populaarne noorte 
seas. Mis ehitisest käib jutt? 

 
 

20.Selle Eestist neli korda suurema pindalaga riigi territooriumi kutsuti enne riigi iseseisvumist 
lihtsalt Ida Aldakes (Banda Oriental). Rio de la Plata Ühinenud Provintside toetusel kuulutas 
riik 25. augustil 1825 välja iseseisvuse, mis saavutati pärast üle kahe aasta kestnud 
iseseisvussõja. Mis riigiga on tegu? 

 
 

21. Tove Janssoni kirjutatud Muumitrollide raamatutes on üks tegelane saanud oma nime 
Kreeka tähestiku kaheteistkümnenda tähe järgi. Seda tähte kasutatakse ka mõõtühikute 
kümnendeesliitena. Mis tegelasest käib jutt? 

 
 

22. 19. sajandil oli morfiin Ameerika Ühendriikides levinuimaks käsimüügist saadavaks 
valuvaigistiks. Oma tugevalt sõltuvust tekitava toime tõttu tekitas see olukorra, kus sajandi 



lõpuks oli riigis ligi 300 000 opiaadisõltlast (e umbes 4 sõltlast 1000 inimese kohta). Seetõttu 
hakati otsima ravimit, mis aitaks võidelda sarnaste sümptomitega nagu morfiin. Pärast eri 
firmade keemikute mitmeid ebaõnnestunud katsetusi, töötas üks noor teadlane välja ühendi, kus 
morfiinile liideti kõrvalharuna atsetüülrühm. Inimkatseid tehes olid tulemused hämmastavad, 
katses osalenud tundsid end pärast ravimi tarvitamist õnnelikult, enesekindlalt, kindlameelselt 
ning koguni kangelaslikult. Uus aine osutus morfiinist tunduvalt efektiivsemaks. 20. sajandi 
alguses selgus aga, et ka uus ravim pole morfiini poolt tekitatud opiaadiprobleemi lahendanud, 
kuna ka see aine oli ülimalt sõltuvust tekitav. Tänapäeval on sellest ainest saanud üsnagi levinud 
narkootikum. Millise narkootilise ainega on tegu? 

23. Kui must reede on poekettide kampaania, siis küsitava katastroofiga seotud ajalooline 
sündmus kannab hoopis nime valge reede (White Friday) ja on osa esimesest maailmasõjast. 
See traagiline sündmustik algas 13. detsembril 1916, mis oli veidi irooniliselt kolmapäev, 
Marmolada lähedal Itaalia mägedes. Esimene kord selle konflikti käigus lõppes see letaalselt 
kell 07:30 hommikul kohaliku aja järgi ning kordus hiljem mitmeid kordi, millest osad olid 
naturaalsed ja osad tehislikult tekitatud. Kokku heitis teadaolevalt tulemusena hinge vähemalt 
2000 sõdurit, kuid täpse arvu suhtes ajalugu vaikib. Kõnealuseid toimub maailma osades 
paikades üpris tihti ning nendes kaotab aastas oma elu enam kui 150 inimest, kellest suurem 
osa on mägisuusatajad, mägironijad või matkajad. Millisest looduskatastroofist käib jutt? 

24. 24. novembril 2021 startis Ameerika Ühendriikide Kosmosejõudude Vandenbergi baasist 
stardikompleksilt nr 4 SpaceX Falcon 9 rakett, märkides endaga seni ainulaadse missiooni 
algust. Katselennu eesmärk oli testida asteroidi orbiidi muutmist, lennates selleks suurel kiirusel 
vastu eelnevalt nimetatud taevakeha. 26. septembril 2022 tabas 610 kg kaaluv sond kiirusel 6.6 
km/s maa lähedast asteroidi Dimorphos. Kogutud infot üritatakse kasutada töötamaks välja 
süsteemi kaitsmaks maad kosmosekivide eest. Mis on selle missiooni nimi? (Vihje: Missiooni 
nime akronüüm tähendab inglisekeelses tõlkes noolt) 

25. Selle ebatavalise alaga on Eestis spordi tasemel tegeldud pea 25 aastat. Muuhulgas peetakse 
küsitaval alal nii Eesti meistrivõistlusi kui ka koguni MMe. Eestlaste pühendumisest antud alale 
annab märku ka see, et 2020. aastal valmis Mäetagusel ka sisehall vastava ala harrastamiseks. 
Selle aasta augustis Kanadas toimunud MMil osutus kõige edukamaks Eesti sportlaseks 
juunioride klassis pronksmedali saavutanud Karol Raidma. Vihjeks niipalju, et tegu on 
viskealaga, mida viiakse läbi ühe ebatavalise asjaga. Mille viskamisest on saanud nii Eestis 
kui ka maailmas vähehaaval populaarsust koguv spordiala? 

26.  Juri Gagarin oli teatavasti esimene inimene, kes eales jõudnud avakosmosesse. See 
saavutus on tänapäevani märkimisväärne ning ühes Venemaal mängitavas spordialas 
võisteldaksegi Gagarini karika pärast. Millisel spordialal saavad Venemaal võitjad endale 
Gagarini karika? 

 
 

27. See Kreeka mütoloogiast pärit jahimees sai oma keerulise elu jooksul mitme erilise looga 
hakkama. Tema elu viimane seik toimus Kreetal, kus ta koos jahijumalanna Artemisega jahil 
käies ähvardas tappa kõik loomad maailmas. See ei meeldinud aga maajumalannale Gaiale, kes 
saatis hiiglasliku skorpioni jahimeest tapma. Skorpion tappiski mehe ja Zeus tõstis küti koos 
skorpioniga taevasse tähtkujuks, kus nad on ka tänapäeval. See tähtkuju, Eesti 
rahvaastronoomias tuntud kui Koot ja Reha, on üks tähistaeva kirkamaid, kõige lihtsamini leitav 
oma vöö järgi. Mis mütoloogilisest tegelasest jutt käib? 



28. John Wilkes Booth (1838-1865) on nimi, mis ei jäta isegi tänapäeval külmaks ühtki 
ameeriklast. Kümnelapselisse perre sündinud, Marylandist pärit mees oli pärit tuntud näitlejate 
perekonnast ning oli ka ise sama elukutse esindaja, tehes oma lavadebüüdi 17-aastaselt. Lisaks 
edukale näitlejakarjäärile oli ta ka poliitiliselt väga aktiivne, võideldes orapidamisõiguse 
kaotamise vastu USAs. 14. aprillil 1865. aastal Washington D.C.s tegi J. W. Booth aga midagi, 
millega kirjutas ta end igaveseks Ameerika Ühendriikide ajalukku. Mille poolest on ajalukku 
läinud John Wilkes Booth? 

 

29. See keemiline element on halogeenide hulka kuuluv tugev oksüdeerija järjekorranumbriga 
17. Küsitava aine kõige stabiilsem oksütatsiooniaste on -1. Selle kaheaatomiline rohekaskollane 
gaasiline vorm oli kasutusel esimese teadaoleva keemiarelvana esimeses maailmasõjas, 22. 
aprillil 1915 Belgias Ieperi linna läheduses. Ainel on ka tsiviilsektoris kasutust. Näiteks 
kasutatakse seda vee puhastamisel. Mis elemendist käib jutt? 

30. Kõnealune isik sündis 7. septembril 1958. aastal ja suri 52 aastasena oma sünnipäeval. Ta 
oli teadlane, õpetaja ja miljardifirma Gray Matter Technologies üks rajajatest, kes küll suurema 
osa oma tuntusest ja varast omandas pidades teist elukutset. Ta sai kõrghariduse California 
Tehnikainstituudis ja töötas pärast doktorantuuri Los Alamose riiklikus laboratooriumis. 
Küsitav mees võttis osa 1985. aastal Nobelipreemiaga pärjatud keemia uurimusest prootoni 
radiograafias, kuid ei saanud selle eest kunagi suurt tunnustust. Kellest käib jutt? 

Lisaküsimused 

31. F1 kiireima boksipeatuse au võib endale võtta Inglismaal Milton Keynesis baseeruv Red 
Bull Racing vormelitiim (praeguse nimega Oracle Red Bull Racing). Rekord püstitati 2019. 
aasta Brasiilia GP-l Sao Paulos, kui hollandlase Max Verstappeni autol suudeti vahetada ära 
rehvid 1,82 sekundiga. Vastupidise mitteametliku rekordiga sai 2021. aasta Monaco GP-l 
hakkama Mercedes AMG Petronas. 31. ringil boksi siirdunud  Valtteri Bottase parem esimene 
ratas keeldus vigastada saanud poldi tõttu autolt maha tulema, mille tulemusena soomlane 
diskvalifitseeriti ja ratas monteeriti maha pärast sõidu lõppu.  Kui kaua võttis aega F1 pikim 
boksipeatus? 

32. Just see endine Eesti peaminister oli 2004. aastani Eesti jalgrattaliidu president. Kunagi oli 
ta ka NLKP liige. Samuti on ta juhtinud ka Vikerraadios toimunud mälumängusaadet 
,,Mnemoturniir" Kellest käib jutt? 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Fraas mõeldi välja kuningas George VI surmaks. 

2. Kõnealune isik on Andrew Tate. 

3. Jutt käib Friisimaast ja friisi keelest. 

4. Imeauto nimi on KITT (Knight Industries Two Thousand) 

5. See laulja on Alika Milova. 

6. Tegemist on Metskurvitsa, ehk Nepp-iga. 

7. Otsitav näitleja on Angela Lansbury. 

8. Jutt käib Lissaboni linnast. 

9. Otsitav telesaade on ,,Käsna-Kalle Kantpüks”. 

10. Tegu on kontrabassflöödiga, aga sobib ka lihtsalt flööt. 

https://www.youtube.com/watch?v=5QSQMyB1C0g  (10. küsimuse video) 

11. Jutt käib Robert Virvesest. 

12. Jutt käib James Cameronist. 

13. Christa McAuliffe oli ametilt õpetaja. 

14. Jutt käib bändist Sabaton. 

15. Tegu on Taylor Swiftiga. 

16. Teos on ,,Krahv Monte-Cristo”, autor on Alexandre Dumas. 



17. Selle all vaevlev inimene kardab pikki sõnu. 

18. Film on Hukkunud Alpinisti hotell, helilooja Sven Grünberg. 

19. Otsitav hoone on Rakvere Kino. 

20. Tegu on Uruguayga. 

21. Jutt käib Väikesest Müüst. 

22. Tegu on heroiiniga. 

23. Jutt käib laviinist. 

24. Missiooni nimi on DART (Double Asteroid Redirection Test) 

25. Tegu on kirveviskamisega. 

26. Otsitav spordiala on jäähoki. 

27. Jutt käib Orionist. 

28. John Wilkes Booth tappis USA 16. presidendi Abraham Lincolni. 

29. Jutt käib Kloorist. 

30. Jutt käib Walter Hartwell White-ist. (Heisenberg) 

31. Boksipeatus võttis aega 43 tundi ja 15 minutit. (Lähim võidab) 

32. Tegu on Siim Kallasega. 

 
 


