1. Tegemist on ainsa korvpalluriga, kes on suutnud kahel korral võita samal aastal nii NBA
meistritiitli kui olümpiakulla. NBAs mängis ta 16 hooaega, sai kuus meistritiitlit, valiti seitse
korda Tähtede mängule ja kaheksa korda parimate kaitsemängijate esiviisikusse (NBA AllDefensive Team), tõi keskeltläbi 16,1 punkti mängus ja andis 5,2 söötu. Kes?
2. See seeneliik (Claviceps purpurea) armastab niiskeid ilmasid ja parasiteerib enamikel
kõrrelistel. Tema läbi nakatunud teravilja tarbimisel võivad tekkida hallutsinatsioonid,
krambid või isegi gangreen – seda tekitab ergotamiin, mis hävitab vererakke. Kuivatamise ja
hoiustamisega mõju väheneb ning aastaga kaob. Millega on tegu?
3. Selle jaoks võetakse 8-12cm paksune lihvitud lubjakiviplaat millele joonistatakse rasvase
kriidi ja/või tušiga kujutis ning seejärel söövitatakse plaadi pinda nõrga lämmastikhappe
lahusega, mille toimel värvis sisalduv rasv ühineb keemiliselt kiviga. Hiljem kantakse
trükivärv niisutatud kivile ja värv jääb joonistusele pidama, samas joonistuseta pinnad ei võta
vee tõttu värvi vastu. Kuidas seda tehnikat nimetatakse
4. Kehtiva odaga visatud kõigi aegade edetabelis hoiab suveräänset liidrikohta Jan Železny,
kelle maailmarekord 98.48 on ligi 5,5 meetrit parem, kui tabelis teisel kohal oleva mehe
tulemus 93.09. Ka on tolle teise saavutuste rida tiitlivõistlustel oluliselt kahvatum – tema
ainsad medalid suurvõistlustelt on kuld 1999 ja hõbe 2001 MMilt, olümpiamängudel jäi tema
laeks viies, EM-il kaheksas koht. Kellest on jutt?
5. Euroopa legendaarseim naiste korvpalliklubi on kahtlemata Riia TTT, mis võitis aastatel
1960 – 1982 koguni 18 naiste Euroliiga kulda – tõenäoliselt sellist asja enam ei näe. Mida
tähendas lühend TTT?
6. Eelmisel aastal IAAFi aasta naiskergejõustiklaseks valitud Sally Pearson ei ole esimene
austraallannast tipptõkkesprinter – 1960-te teisel poolel olid maailma tipus Pamela Kilborn ja
Maureen Caird ja kui veelgi rohkem ajas tagasi minna, leiame jooksja, kes sai pronksi 1948 ja
kullad 1952 ning 1956, lisaks veel medaleid sprindis ja teatejooksudes (kokku 3-1-3). Kes?
7. Ei ole just tavapärane, et rahvusstaadion nimetatakse jalgpallikohtuniku järgi, aga ometi
mängib ühe riigi jalgpallikoondis oma kodumängud staadionil, mis kannab joonekohtuniku
nime, kes fikseeris 1966 aasta MMi finaalmängu lisaajal kahtlase värava, kui Geoff Hursti
löök põiklatist väravajoonele maandus ja mille seaduspärasuse üle seniajani vaieldakse. Mis
riigis see staadion asub?
8. Ta on ainuke suusahüppaja, kes on osalenud kuutel olümpiamängudel ja löönud kaasa
koguni 22-l Maailma Karika hooajal, kokku 439-l etapil. Selle aja peale on tal ette näidata 44
MK-poodiumikohta (15 võitu), MMidelt individuaalselt kaks pronksi ja võistkondlikult kaks
hõbedat ning kaks pronksi, lisaks veel kuld lennumäe maailmameistrivõistlustelt. Tema ainus
olümpiamedal on võistkondlik hõbe. Väga sarnase perekonnanimega mehe tegemised on aga
viimasel ajal olnud luubi all hoopis teisel spordialal. Kellest on jutt?
9. Alates aastast 1998 annab Eesti Ulmeühing välja auhinna, millega tunnustatakse
kalendriaasta jooksul eesti keeles ilmunud parimat ulmet. Seda antakse välja eraldi
algupärastele ja tõlketeostele ning eraldi romaanidele ja juttudele. Millist väljasõiduga
rohelusse seotud nime see auhind kannab?
10. Millist ansamblit kuulete?

11. Pildil olev naisterahvas sai aastatel 1998-2001 800 meetri jooksus lahjemat sorti medali
nii OMil, MMil kui EMil. 2010 määrati talle kaheaastane võistluskeeld dopingujamade eest ja
arvestades ta sünniaastat (1973), lõpetas see ta karjääri. Tal on aga olemas neli aastat vanem
ja oluliselt tuntum nimekaim, kellel on muude saavutuste hulgas ette näidata ka täiskomplekt
olümpiamedaleid. Kes?

12. Selle Madalmaade ajaloolise regiooni nimi võeti esimest korda kasutusele umbes 9.-10.
sajandil, kui loodi sellenimeline krahvkond, mis kuulus Püha Rooma Riigi koosseisu.
Tänapäeval jaguneb ta kaheks – Põhja-… (pealinn Haarlem, suurim linn Amsterdam) ja
Lõuna-… (pealinn Haag, suurim linn Rotterdam). Abel Tasman nimetas oma avastusretkel
Austraalia selle järgi „uus-…-ks“. Mis on selle regiooni nimeks?
13. See Narvas sündinud jalgpallur mängis aastani 2009 Eestis (Trans, Lasnamäe Ajax,
Levadia), kuid lükkas tagasi kutsed Eesti koondisesse, liitudes Vene noortekoondisega. 2009
sõlmis ta lepingu Almeriaga ja ennustati, et temast tuleb uus Valeri Karpin, kuid järgmised
hooajad veetis ta klubi B-meeskonnaga neljandas liigas ja 2012 siirdus Venemaa tugevuselt
kolmandasse liigasse FC Tjumeni, nii et see rong on ilmselt kui mitte juba läinud, siis
igatahes minemas. Kes?
14. See 2.03 pikk ja umbes 370 kg-se võistluskaaluga mees on kantud maailma raskeima
sportlasena Guinessi rekordite raamatusse. Nagu mõõtudest aimata, tegeles ta peamiselt
sumoga (1995 tuli ta amatööride maailmameistriks ja on sumo tõttu viibinud ka Eestis,
mispuhul meedia osutas talle korralikku tähelepanu), kuid on lisaks sellele võistelnud ka
vabavõitluses (MMA) džuudos, maadluses ja ameerika jalgpallis. Veidral kombel tähendab
tema nimi kaardimänguslängis hoopis väga viletsat kätt, olles nime saanud ühe Inglise krahvi
järgi. Kes?
15. Selle looma õlakõrguseks on umbes 80cm, pikkuseks 150-170cm ja kaaluks kuni 250 kg.
Kuna ta nahk kuivab ja lõheneb kergesti, tähendab see, et ta peab seda pidevalt niisutama ja
kaitsma end ülekuumenemise eest, seetõttu on ta poolveelise eluviisiga ja ta vastsündinud
suudavad peaaegu koheselt ujuda. Looduslikult elab ta Lääne-Aafrika (ennekõike Libeeria)
soistes metsades, kuid kuna ta on öise ja erakliku eluviisiga, ei ole tema käitumise kohta väga
põhjalikke andmeid. Kuna ta kohaneb loomaaedades hästi (mh. on ta olemas ka Tallinna
loomaaias) ja elavad neis kuni 50 aastat, on neid rohkem uuritud tehistingimustes. Mis
loomaga on tegemist?

16. Üks olümpiamängude ebaõnnesõdureid oli mees, kes on saanud kümnevõistluses kahel
korral hõbemedali, kusjuures kui oleks kasutatud tänapäevast punktiarvestussüsteemi, oleks ta
mõlemal korral olnud võitja. Oma kolmandal katsel asus ta starti suurfavoriidina, kuid pidi
toidumürgituse tõttu võistluse pooleli jätma. Kõigil nendel kolmel olümpial oli ta olnud ka
oma riigi lipukandjaks avatseremoonial, sportlastena on olnud edukad ka tema isa ja vend.
Kes?
17. Toiduainetetööstuses kasutatava geograafilise tähise mõiste hõlmab tähiseid, mis näitavad,
et kaup on pärit teatud geograafiliselt alalt ja tal on oluline omaduslik seos valmistamise
kohaga. Sellega seoses võin näiteks parmesaniks nimetada vaid juustu, mis on toodetud
Parma kandis ja šampanjaks vaid Champagne’i regioonis valmistatud vahuveine. Millisele
joogile aga on oma nime andnud see Normandias paiknev Prantsusmaa departemang?

18. Pildil olev koomiksikangelane on tuntud kui Hagar Hirmsa poeg. Mis nime kannab
tema?
19. Kuna igasugused mitmevõistlused on eestlaste seas alati au sees olnud, pole väga üllatav,
et 2011 tuli Eestisse MM-kuld mõttemängude mitmevõistluses. MMil osaleti mitmetel
tuntumatel ja vähetuntumatel aladel alates näiteks malest ja lõpetades lines of actioni jms.-ga
ning arvesse läks viis parimat tulemust (sees pidi olema vähemalt kaks tulemust „suurtelt“
aladelt). Kes on see eestlane, kes võib end kuni järgmise MMini nimetada maailma
parimaks mõttesportlaseks? Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel on tal lisaks erinevatele
mitmevõistlustele (mõttesport, lauamängude neljavõistlus, male-kabe kahevõistlus) ette
näidata veel medaleid males (2 võistkondlikku pronksi), kabes (2 võistkondlikku hõbedat),
pöördkabes (ind. kuld ja pronks) ning bridžis (kuld ja hõbe segapaarikatel).
20. 1967 toimunud Euroopa karika (praeguse Meistrite Liiga eelkäija) finaalmängu üheks
osapooleks oli peamiselt kaitsest lähtuv Milano Inter ja enamuse neutraalsete vaatajate
heameeleks kaotas ta oma positiivset jalgpalli mängivale vastasele eduseisust 1:2, lisaks
suutsid vastased lüüa veel kaks korda latti ja pealelöökide suhe olevat olnud nende kasuks
umbes 40:4. Märkimisväärseks teeb selle võidu ka see, et kõik võitnud võistkonna mängijad
olid sündinud klubi asukohast 50 km raadiuses. Tänapäevalgi võib selle klubi fännisärkidel
näha kirja „Lissaboni Lõvid“ (finaalmäng mängiti Lissabonis) ja aastaarvu 1967. Mis klubist
on jutt?

21. See Itaalia võrkpalliklubi on viimastel hooaegadel olnud üks Euroopa tooniandjaid. Loodi
ta alles 2000 ja kohe peale seda ostis ta Ravennalt õiguse mängida Serie A1-s. 2007/2008
hooajal tugevdati võistkonda tuntavalt ja võideti Itaalia meistritiitel, sealtpeale pole alla teise
koha langetud. Veel enamgi – 2009-2011 võideti kolm korda järjest CEV Meistrite Liiga
(käesoleval aastal tuli pronks) ja FIVB klubide maailmameistrivõistlused. Mis klubiga on
tegemist (piisab linna nimest)?

22. See Itaalia firma toodab võidusõiduautode keresid erinevate ringrajavõistluste jaoks.
Alates 1990te keskpaigast on nad domineerinud Vormel-3s, aga samuti on nad tegutsenud
GP2s, Vormel-Renault’s ning IndyCar’is. Kuna viimases neist peavad kõik võistlejad
kasutama samalaadset tehnikat, siis praegu sõidavadki kõik IndyCar’i sõitjad selle firma
toodangus. 1988-1992 löödi kaasa ka Vormel-1s Scuderia Italia keretootjana, parimaks
saagiks jäid Andrea de Cesarise ja JJ Lehto poolt saadud kolmandad kohad. Mis firmast jutt?

23. Alates 1995. aastast antakse Eesti jalgpallikoondise ilusaima värava autorile Hõbepallinimeline auhind. Enim kordi – 3 – on selle võitnud Indrek Zelinski ja Martin Reim. Auhinna
toonud 17 väravat on löödud 13 erineva koondise võrku, kusjuures rohkem kui ühe korra on
ära õnnistatud vaid kahe riigi väravad (kumbki kolm korda). Neist ühe vastu on auhinnatud
väravad löönud kaks korda Zelinski ja korra Argo Arbeiter, teise vastu Reim, Sergei Terehhov
ja Vjatšeslav Zahovaiko. Nimetage need kaks koondist, kelle vastu eestlased rohkem
iluväravaid löövad kui teiste!

24. Äikese ajal (või vulkaanipursete tagajärjel) võivad teravate või kõrgete objektide ümber
tekkida staatilised elektrilahendused, mis jätavad mulje tulekahjust. Oma nime on nad saanud
ühe meremeeste kaitsepühaku järgi, sest üks tavalisemaid kohti, kus neid võib näha, on
laevamastide tippudes. Kuna see häirib kompassi tööd ja viitab elektrit täis õhule, on
meremehed seda pidanud halva õnne ja tormi eest hoiatavaks märgiks. Millest on jutt?

25. Allar Levandi sai oma karjääri jooksul tiitlivõistlustelt kaks pronksi – 1988 Calgary OM-il
individuaalselt ja 1987 Obersdorfi MMil NSV Liidu võistkonna liikmena. Individuaalsest
MM-medalist jäi tal aga kõige napimalt puudu 1991 MMil Val di Fiemmes, kui ta läks
murdmaaetapile vastu paljulubavas seisus, kuid pidi paraku finišiheitluses kahele
konkurendile alla vanduma ja jäi neljandaks – kõigest 0,6 sekundit maha hõbemedalimehest.
Kes olid need kaks meest, kes osutusid lõpusirgel Levandist kiiremaks ja korjasid
hõbeda-pronksi?

26. Sarjas „Seiklusjutte maalt ja merelt“ anti välja kokku 55 välisautorite teost. (Vähemalt)
ühel selle sarja mitme teose autoril on aga olemas seos ka Eestiga. Ta sündis 1874 Kiievis ja
suri 1954 Moskvas, kuid aastatel 1886-1892 elas ta Tallinnas, kus ta isa oli Tallinna
Aleksandri Gümnaasiumi ja Tallinna Nikolai I Gümnaasiumi (praegune Gustav Adolfi
Gümnaasium) direktoriks, siin lõpetas ka kirjanik oma gümnaasiumihariduse, hiljem tegutses
ta ka ajalehe Revelskije Izvestija kirjasaatjana. Kellest on jutt?
27. Kui Euroopa kultuuriruumis peetakse arvu „13“ ebaõnne toovaks, siis Hiinas (ja mujal
Ida-Aasias) on samas seisus üks teine arv, mille kujutist näete ka pildil. Probleemiks on
nimelt see, et ta hääldub samamoodi kui sõna „surm“ ning selle numbri vältimiseks jäetakse
jäetakse see arv sageli loeteludes „vahele“ – näiteks ei pruugi liftist leida selle numbriga
korrust või hotellides selle numbriga tuba (selle paikapidavuses olen ma ka ise Hiinas viibides
veendunud). Mis arvust on jutt?

28. Selle rootsi näitleja ja laulja populaarsuse tipp oli 1930-te lõpus, kui ta sai Natsi-Saksa
riikliku meelelahutustööstuse staariks Ameerikasse emigreerunud Marlene Dietrichi asemel.
Kuigi ta ise poliitika asjus sõna ei võtnud, peeti teda tööst tulenevalt natsimeelseks (mida ta
ise pärast kategooriliselt eitas) ja seetõttu ta karjäär peale II maailmasõda takerdus, kuigi
Saksamaal jäi ta endiselt populaarseks. Kellest on jutt?

29. Kuigi eurooplaste osakaal on NHLis võrdlemisi suur, oli äsja Stanley Cupi võitnud Los
Angeles Kingsi meeskonnas sel hooajal neid kõigest kolm. Neist suurimaks staariks on
mängija, kes lahkus kodumaalt 16-aastasena Rootsi, et mängida hokit kõrgemal tasemel ja
sealt ta esimese oma riigi hokimängijana NHLi värvatigi. Tegemist on riigiga, mille koondis
asub IIHFi edetabelis 18. kohal ja seda kutsutakse hüüdnimega „Ilvesed“. Nimetage see
mängija (õige riigi eest saab ühe punkti)!

30. See üks dadaismi rajajaist, II dada manifesti autor, luuletaja, esseist ja performance-artist
sündis 1896 Rumeenias nime all Samuel Rosenstock, kuid tuntud on ta oma pseudonüümi all,
mida ta hakkas kasutama umbes kahekümneaastaselt. Teda peetakse ühenduslüliks ühelt poolt
kubismi ja futurismi ja teiselt poolt biitnikute ja situatsionismi vahel. 1919 kolis ta Pariisi ja
elas ülejäänud elu Prantsusmaal, 1930-tel sattus kommunismi mõju alla, kuid seoses Ungari
sündmustega 1956 pettus selles ja tõmbus tagasi. Kellest on jutt?

31. Vanem õde, Emily Erin, on ennekõike tuntud kui dr. Temperance Brennan telesarjas
„Kondid“ (Bones). Noorema õe, kes on oma eesnime saanud J.D. Salingeri novelli
meespeategelase järgi, üheks tuntumaks filmirolliks on ilmselt Trillian („Pöidlaküüdi reisijuht
galaktikas“). Nimetage nende näitlejannadest õdede ühine perekonnanimi!
32. Eestlaste muistse vabadusvõitluse esimese etapi lõpuks loetakse aastat 1212, kui
sõjategevusest ja katkust kurnatud osapooled vajasid mõlemad hingetõmbeaega ja seetõttu
sõlmiti kolmeks aastaks vaherahu. Millises praeguses Läti linnas, mille vanemaks oli
liivlaste Kaupo, see vaherahu sõlmiti?
33. See 1930 Aleksandrias sündinud korvpallur oli esimene, kes suutis võita Euroliiga nii
mängijana (1961, 1963) kui treenerina (1969), lisaks sellele on tal ette näidata neli EM-kulda
ja olümpiahõbe. Kes?
34. Tema auhinnakapis on kolmelt olümpialt teenitud viis olümpiakulda ja üks pronks –
nendega on tema näol tegemist on USA läbi aegade edukaima sportlasega
taliolümpiamängudel (kui lugeda medalite üldarvu, on ta selles pingereas teisel kohal A. A.
Ohno järel, kellel on medaleid 2-2-4). Kes?
35. Kes on helilooja?
36. Ta oli Leda tütar, aga tema isaks ei olnud mitte Zeus vaid Leda abikaasa Tyndareus.
Samal ajal kui ta õde Helena sai Menelaose naiseks, abiellus ta Menelaose venna
Agamemnoniga. Kui mees oli Troojat piiramas, tekkisid tal suhted tolle nõo Aigisthosega ja
nad mõrvasid koos sõjast koju naasnud Agamemnoni. Selle naise elu lõppes ta oma poja
Orestese käe läbi, kui too otsustas isa eest kätte maksta. Kes oli see saatuslik naine?
37. Nadya Denise Doud-Suleyman on üks tänapäevase massimeedia poolt üles puhutud
staarikesi. Kuid erinevalt paljudest tegelastest, kes on kuulsad sellepärast, et nad on kuulsad,
põhineb tema tuntus ühel konkreetsel asjal, millega ta sai hakkama 2009 jaanuaris, ning selle
tagajärjel on ta meedias tuntud hüüdnimega, mis konkreetselt viitab ta saavutusele.
Vastustelehele kirjutage kas see hüüdnimi või siis see saavutus, millega ta tuntuks sai.
38. Üks olümpiasuusatamisele lõbusamaid värve lisanud mees kannab nime Arturo Kinch. Ta
lõi 1978 oma sünnimaa suusaliidu ja osales Lake Placidi olümpial nii murdmaa- kui
mäesuusatamises ning hiljem lõi kaasa ka Sarajevos, Calgarys, Salt Lake Citys ja napilt oma
50. sünnipäeva eel ka Torinos. Kohad ei olnud küll mainimisväärsed, aga olümpiavaim seda
enam! Mis riiki Arturo Kinch esindas?
39. See riik on osalenud peaaegu kõigil suveolümpiamängudel (kaks on vahele jäänud) ja ka
kõigil taliolümpiatel. Kokku on saadud 465 medalit, neist kuus taliolümpiail (viimane 1980),
ülejäänud suvealadelt, sellega ollakse kõige edukam riik nende seast, mis pole ise kunagi
olümpiamänge korraldanud. Mis riigist on jutt?
40. Ansambli The Bangles esimene hitt oli „Manic Monday“, mille nad lasid välja aastal 1986
ja mis jõudis nii USAs kui Suurbritannias edetabelites teisele kohale. Laulu autoriks oli
märgitud keegi „Cristopher“, mis tegelikult oli ühe tuntud muusiku pseudonüümiks.
Iroonilisel kombel ei tõusnud „Manic Monday“ tabelites esikohale, kuna selle oli hõivanud
sellesama „Cristopheri“ enda laul „Kiss“. Millise nime all me seda ülalmainitud
Cristopheri paremini teame?

41. Vahetanud 13-aastaselt riiki, mida võistlustel esindada (väidetavalt erimeelsuste tõttu
treeneriga), säilitas ta esialgu siiski oma sünnimaa kodakondsuse, mis omakorda tähendas
seda, et ta pidi kahed olümpiamängud vahele jätma. 25-selt sai ta oma uue riigi kodanikuks
ning esindas seda kolmedel mängudel, kust sai saagiks kaks hõbedat. Märksa kopsakamaks
kujunes ta saak aga MMidel (4-4-3) ja Maailma karikal – viis üldvõitu, 46 etapivõitu, 100
poodiumikohta. Kes?
42. Näete logo, mis kuulub 1995 asutatud mittetulundusühingule, mis formuleerib end
poliitiliselt sõltumatu kodanikuühendusena, mille liikmeks võib astuda vähemalt 18-aastane
füüsiline isik või Eestis asuv juriidiline isik – ja ilmselt enam-vähem kõik saalis viibijad
kuuluvad selle liidu nimes mainitud gruppi. Mis ühingu logoga on tegu? (alt on eemaldatud
kiri nimega).

43. Philomachus pugnax on kurvitsaliste seltsi kuuluv omanimelise perekonna ainus liik.
Selle liigi isased on emastest veerandi võrra suuremad ja peavad viimaste tähelepanu võitmise
nimel pesitsusajal turniirisarnaseid mänge, mille järgi rahvasuu kutsub neid ka riiukukeks,
sopakukeks, tapakikkaks jms. Lisaks on neil sel ajal ka uhke suliskrae, mis aitab neid
eksimatult teistest liikidest eraldada. Mis linnuga on tegu?
44. Oma karjääri (1988-2004) algul oli see jalgrattur pigem sprinteritüüpi, kuid hiljem
spetsialiseerus ümber klassikutele. Karjääri lõpuks kuulusid tema kontosse kolm võitu
Flandria velotuurilt, kolm võitu Pariis-Roubaix’l, võit Paris-Tours’il, maailmameistritiitel
1996. aastal ja kaks etapivõitu Tour de France’il. 2003 tabas teda alale iseloomulik
dopingukahtlustus ja ta sai kaudsete tõendite alusel disklafi. Hiljem möönis ta ka ise, et „oma
viimastel aastatel ei olnud ma päris aus, kuna ma tahtsin stiilselt lõpetada“. Kes?

45. Vene vanuselt teine praegu tegutsev ülikool loodi 1804 Aleksander I käsul. Ta on andnud
suure panuse matemaatika (1827-1846 oli ülikooli rektoriks Lobatševski) ja orgaanilise
keemia (Butlerov, Arbuzov) uurimisse, seal töötamise ajal avastas Claus ruteeniumi, seal
õppis Lev Tolstoi. Pärast Nõukogude Liidu kokkukukkumist räägiti selle ülikooli kohta
anekdooti – Nõukogude ajal olime me uhked, et siin õppis Lenin (kelle nime ka ülikool
vahepeal kandis), nüüd oleme uhked, et ta juba esimese semestri järel välja viskasime! Mis
ülikoolist on jutt? Vastuseks piisab linna nimest

46. Selle prantsuse maadeuurija (1790-1842) sai esimest korda tuntuks Egeuse meres
hüdrograafiatöid tehes, kui ta aitas organiseerida ühe talupoja poolt põllult välja kaevatud
kuju ostmise ja Pariisi saatmise – kuju sai tuntuks nime all Milose Veenus. Hiljem sooritas ta
kolm avastus- ja uurimisretke lõunameredele ning Antarktikasse, tuues Euroopasse kaasa
tuhandeid näidiseid taime- ja putukaliikidest, andis Adeelia pingviinidele nende nime (oma
naise järgi) ning just tema võttis esimesena kasutusse terminid Malaisia, Mikroneesia ja
Melaneesia. Ka ta surmas oli teatud avastajalikkust – ta hukkus Prantsusmaa esimeses
rongikatastroofis. Kes?
47. Selle linna võistkondadest kuuluvad Ameerika profiliigadesse praegu Mariners (pesapall),
Seahawks (ameerika jalgpall) ja Sounders (jalgpall), kellest ükski ei ole suutnud kunagi tiitlit
võita. Küll aga on vastav saavutus ette näidata kahel võistkonnal, kes on seal varem asunud.
Linna hokimeeskond oli USA esimeseks Stanley karika võitjaks (1917, veel enne NHLi
loomist) ja korvpallimeeskond võitis oma ainsa NBA tiitli 1979. Praegu linnas ei NHLi ega
NBA meeskonda pole. Millise linnaga on tegu?
48. Pekingi olümpiamängudel tegid hiinlased sellel spordialal meeste seas peaaegu puhta töö
– võideti kõik kullad peale ühe. Tollel ainsal distsipliinil jäädi tegelikult üldse medalita –
kulla võitis Leszek Blanik (Poola), hõbeda Thomas Bouhail (Prantsusmaa) ja pronksi Anton
Golosutskov (Venemaa). Mis spordialast on jutt? („Ala“ all on mõeldud siin üldnimetajat
nagu näiteks „kergejõustik“).
49. See linn oli oluline kaubanduskeskus ja kuni 14. sajandini üks Hansa Liidu tähtsamaid
sadamaid Läänemerel. Edaspidi käis ta Rootsi, Taani, Ordu ja vitaalivendade vahel käest kätte
ja tema tähtsus kaubanduslinnana kadus, tänapäeval elab seal ca 22 000 elanikku. Oluline on
ta suures osas säilinud keskaegse 3,7 km pikkuse linnamüüri poolest (näiteks Tallinna
linnamüüri pikkuseks oli umbes 2,5 km) ning teda peetakse üheks paremini säilinud
keskaegseks linnaks Põhjamaades. Mis linn?

50. Itaalia köögis on igal erinevat kuju pastal oma nimi. Kuidas kutsutakse selliseid
lipsukujulisi lehekesi, itaalia keeles tähendab see nimi lihtsalt „liblikad“?

