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Vastused (1.-25.):
1. pau-brasil; Brasiilia on saanud omale nime just sellelt väärispuult; eesti k-s: siiltsesalpiinia
2. „Aja puudutuse“ laulu- ja tantsupeo tulejalgratas; kokku on neid 3, mis viivad laulupeotuld erinevatesse
Eestimaa kohtadesse; 1.juuli öösel kui tuleviijad jõuavad ühe rattaga Hagerisse ja alkoholi viisakas tarbimine
muutub seaduslikuks, asendatakse rattal olev kaljavaat õllevaadiga
3. Johannes (Johann) Renner; spordimees on Bruce Jenner, 1976 Montreali olümpiavõitja
4. kala süüa; neli jalga on loomadel, kaks jalga lindudel, üks jalg taimedel (nt seentel), ilma jalgadeta on kala ja
seda peeti kõige tervislikumaks toiduks
5. „mortoni varvas“ tähendab, et teine varvas on pikem kui suur varvas; Egiptuses hinnati aga sellest varbakuju,
kus iga järgmine varvas suurest varbast on lühem eelmisest
6. Tiberius
7. Põhja-Korea ehk Korea RDV; NBA staari Dennis Rodmani õhutusel olid/on korvpalli fanaatikud nii endine liider
Kim Jong Il kui ka praegune juht Kim Jong Un
8. rindade vähendamise operatsiooni 34DD-st 34C-ni
9. laskesuusatamises; Magdalena Neuner (1987) Saksamaa – tituleerituim naislaskesuusataja; lõpetas karjääri
2011/2012
Katrin Apel (1973) Saksamaa – 2x olümpiavõitja, 4x maailmameister; lõpetas karjääri 2007; Kaija ParveHelinurm (1964) Eesti – 7x maailmameister, MM-ilt veel ka 2 „hõbedat“; valiti 20.sajandi parimaks naislaskesuusatajaks maailmas; Darja Dombratševa (1986) Valgevene – Sotšis 3x olümpiavõitja, Vancouveris 1 „pronks“,
2x maailmameister
10. Frank Sinatra ja paavst Johannes Paulus II
11. meteoriit, mis lendas 15.veebruaril 2013 üle Tšeljabinski ning mille akustiline laine purustas peaaegu täielikult laohoonete katused ja seinad, samuti tehasesse viiva maantee; lisaks langesid sel päeval tehase aktsiad 2,5%
12. kamambääriga ehk (pehme)juustuga
13. Kolu; küla Türi, Ridala ja Kose vallas ning Hormozgani ja Ardabili provintsis; EVM-s Kolu kõrts, mis on toodud
Harjumaalt; telugude ja tamilide nukufesatival – Kolu (ka Golu)
14. Ukraina grivna; Ukraina valuuta sümbol
15. HELIND
16. armadill ehk üheksavöölane
17. Mane Garrincha; kuulsa jalgpalluri sünninimi oli Manuel Francisco dos Santos (1933-83); staadioni ametlik
nimi: Estadio National Mane Garrincha; garrincha – väike linnuke
18. Guarani; Gomesi ooper on „Il Guarani“ ja pildil on 1965 sündinud Paraguai legendaarne väravavaht Jose Luis
Felix Chilavert Gonzalez; guaraniide keel on ka üks Paraguai riigikeeltest aga nad elavad ka Brasiilias, Argentiinas
ja Boliivias; enne eurooplastega kohtumist nimetasid nad end lihtsalt „aba“ ehk mees või inimene; sõna guaranii
on tuletatud tupi-guaranii keelest ja tähendab „sõdalane“
19. Šveits; Drmic on Hertsegoviina juurtega horvaat, Gavranovicil ja Seferovicil on Bosnia juured ning Mehmedi
pärineb Makedoonia albaanlaste hulgast
20. Belgia – 222,7 miljonit eurot; 4. Portugal – 208; 5. Argentiina – 199,1; … 16. Venemaa – 66,5; „odavamad“
koondised on aga Iraan – 3,6; Austraalia – 4,9 ja Honduuras – 9,6
21. mesilased
22. rahvusooper Estonia külaliskorter; voodil puhkavad ballettmeister Toomas Edur ja sopran Heli Veskus
23. hiidkalmaar
24. vibulaskmise sõrmused, mida varem valmistati väärismetallist või vääriskivist (Ees-Aasia, Hiina; esimene
sõrmus kuulus mogulite impeeriumi ühele padišahhile Šah Džahan/Jahan - ile);
25. staadionil tekkinud pealtvaatajate lainetusega; esmakordselt täheldati seda 1986 Mehhikos peetud jalgpalli
MM-il; Budapesti ülikooli teadlased tegid oma uurimuse 2002. Aastal ja laine kiiruseks on ka 20-22 tooli sekundis
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