1. Selle kevade üks vingemaid lavastusi pidi olema „Agulihärrad“ – estraadietendus 1920.-1930.
aastate Eestist. Nüüd saab etendusi näha sügise jooksul. Kes on need kaks agulihärrat?

2. Millist Euroopa suurt sadamalinna mainivad oma loomingus nii Kukerpillid kui ka nublu?
3. Prohvet Muhamed abiellus pärast oma esimese abikaasa surma Aishaga. Kui vana oli Aisha, kui see
abielu teoks sai?
a) 6-aastane
b) 9-aastane
c) 12-aastane
d) 15-aastane
4. Millist vilja süües söövad inimesed tahtmatult sisse
ühe teatud herilase vastseid? See herilane elutseb selle
puu ümber ning muneb oma munad selle puu vilja. Meie
sööme enamasti neid kuivatatuna ning ei pane midagi
tähele. Pildil näete värsket vilja.

5. Lõuna-Ameerikas asuv Guayana on selle maailmajao ainus riik, kus riigikeeleks on … keel. Mis keel?

6. Üldteada on, et hiina keeles pole r-tähte ja jaapani keeles l-tähte. Austroneesia hõimkonna hvai keel
ja khoisani keelte hulka kuuluv hua keel on aga teadaolevalt ainsad, milles pole just seda konsonanti.
Millist?
7. Täiskasvanud isaseid gorillasid kutsutakse ühe välise tunnuse järgi teatud hüüdnimega. See tunnus
tekib neil ajapikku ning on eriti selgesti vaadeldav karja juhtival alfaisasel, kes on enamasti vähemalt
12-aastane. Mis hüüdnimega tuntakse isaseid gorillasid?
8. Kelle moebränd on pildil nähtav Drew (ka Drew House)?
Sportlike riiete kaubamärk toodi turule 2018. aastal ning
saanud nime vastuseks oleva popstaari keskmise nime järgi.

9. Mitu liiget kuulub Eestis tavapärase kiirabibrigaadi koosseisu?

10. Briti kuninganna Victoria kandis viimased rohkem kui 30 aastat oma elust ainult kindlat värvi kleiti.
Mis värvi kleite Victoria eelistas?

11. Kui lillepotis või -peenras on kevadel õide löönud selline tegelane, siis mis lillega on tegemist? Kuna
tegemist on sibullillega, siis hoolitseb ta ise selle eest, et õigel ajal silmailu pakkuda.

12. Kui silmapiirile ilmub inimene, kellest parasjagu räägitakse, ütlevad eestlased: „Kus hundist juttu…“
Inglise keeles on sama kõnekäänd „Speaking the …“ Aga puuduvaks sõnaks ei ole mitte hunt, vaid
hoopis… Kes?

13. Meil käib hindamine reeglina viiepalli-, mõnikord ka kümnepallisüsteemis. Milline on aga kõrgeim
hinne, mida on võimalik saada Prantsusmaa ja Portugali koolides? Tõsi seda pannakse väga harva.

14. Millise teadusharu kõige mainekam auhind on Fieldsi medal? Nobeli preemiat selles teaduses välja
ei anta.

15. Millisest filmist pärineb see pilt?
Kinodesse jõudis film eelmise aasta lõpus,
osutus igal pool suureks läbikukkumiseks ning
sai lõpuks väärika tasu – 6 Kuldset Vaarikat.
Valmis film kuulsa muusikali ainetel.

16. Sellel kaupluseketil on üle Eesti ligemale 70 poodi. Poode haldab firma RRLektus, kelle peakorter
on Tapal. Nende deviis on „Lühim tee parklast piimapakini“. Mis kauplusekett?

17. See videokõnede ja –suhtluse keskkond loodi 2011. aastal. Korraga saab seal videokonverentsis
osaleda kuni 100 inimest ning 40 minutit on tasuta. Ettevõttel läks hästi juba varemgi. Näiteks eelmisel
aastal jõuti esmakordselt kasumisse. Seoses praeguse kriisiga on keskkond aga väga popiks saanud.
Millisest keskkonnast on jutt?
18. Kui jätta kõrvale kassid, kes ei ole mingist tõust
(ilmselgelt on viimaseid maailmas kõige rohkem), siis
milline kassitõug on olnud läbi ajaloo kõige populaarsem?

19. Mis nime kandis see Vene superallveelaev, mis aga 12. augustil 2000 õppuste ajal uppus koos pardal
olnud rohkem kui 100 meeskonnaliikmega?

20. Tänavu toimuma pidanud Tokyo olümpia on edasi lükatud. Ajaloo jooksul on olümpiamängud mitu
korda ka üldse ära jäänud. Esmakordselt juhtus nii 1916. aastal. Kus pidid need mängud toimuma? Riik
osales aktiivselt I maailmasõjas. Hiljem seal olümpiamängud ka ikkagi toimusid.

21. Pildil olev 19-aastane soomlane on
käesolevast aastast Toyota WRC
tehasetiimi sõitja. Ilmselt tegemist on
sõitjaga, kes juba lähitulevikus võib kogu
sarja valitseda. Mehel on head geenid –
ka tema isa on sõitnud WRC sarjas. Kes?

22. Keeleinimesed on välja toonud, et sõna „koroonaviirus“ on tegelikult eesti keele risustamine, sest
tegemist on võõrsõnaga ning selle asemel võiks kasutada hoopis omakeelset mõistet. Kuidas kõlab
koroonaviirus eesti keeles? On vähemalt kaks õiget vastust.

23. Jossif Stalini hüüdnimi lapsepõlves oli Soso. Kes on aga see paljudele eestlastele tuttav inimene ja
lemmik, kes sellel kevadel ütles: „Kui varem olin mina Soso poeg, siis nüüd on tema tiitel … isa“?

24. 1348. aasta suure katkuepideemia ajal lahkuvad seitse neidu ja kolm noormeest koos
ümmardajatega Firenzest ja suunduvad maale. Peatudes erinevates lossides ja villades, hakkavad nad
ajatäiteks ning ohutunde peletamiseks jutustama lugusid. Kümne päeva jooksul jõuab neist igaüks
rääkida kümme lugu. Mis nime kannab see Giovanni Bocaccio raamat, mis ka tänapäeval mõjub üsna
värskena?

25. Kes on see juudi päritolu miljardär,
keda teatud ringkonnad süüdistavad
Euroopas
pagulaskriisi
tekitamises,
rahvusriikide hävitamises ja veel
mitmetes surmapattudes?

26. Kui praegu kasutatakse põllumajanduses üsna palju ukrainlaste abikäsi, siis 1930. aastate lõpus oli
lugu üsna sarnane. Nimelt nappis ka siis taludes töökäsi ja niimoodi toodi tööle tuhandeid just selle
rahvuse esindajaid. Millise Euroopa rahvaga oli tegemist?

27. Millise autofirma mudelivalikusse kuulub ka Camry ? Sellenimelist mudelit toodetakse 1982.
aastast. Selle nimi tuleneb jaapanikeelsest sõnast „ kanmuri “, mis tõlkes tähendab krooni.

28. Mis nime kannab see pealtnäha süütu olemisega putukas? Paraku on hakanud ta vohama meie
metsades ja kujunenud suureks ohuks meie kuuskedele.

29. Viimasel ajal on populaarsed veebikontserdid. Eelmisel kuul andis Travis Scott kontserdi ühe mängu
keskkonnas ning tema kontserti vaatas 12 miljonit inimest. Mis mänguga on tegemist?

30. Eesti Ämmaemandate Ühingu kodulehel on ka märge, et ämmaemand on kellegi-millegi ametlik
esindaja. Kelle või mille? Kes aru veel ei saanud, tuleb asja võtta huumoriga.

Vastused
1. Argo Aadli, Indrek Ojari
2. Rotterdam
3. a) 6-aastane
4. Viigimari
5. Inglise keel
6. T
7. Hõbeselg
8. Justin Bieber
9. 3
10. Must (leinas oma varalahkunud meest Albertit)
11. Hüatsint
12. Devil
13. 20
14. Matemaatika
15. „Cats“
16. Meie
17. Zoom
18. Pärsia kass
19. Kursk
20. Berliin
21. Kalle Rovanperä
22. Kroon- ehk pärgviirus
23. Stefan (võitis saate „Maskis laulja“)
24. „Dekameron“
25. George Soros
26. Poolakad
27. Toyota
28. (Kuuse)-kooreürask
29. „Fortnite“
30. Kure

