1.Kelly Sildaru võitis sel aastal oma karjääri kuuenda X-mängude kuldmedali. Mitu medalit
on ta X-mängudel kokku võitnud?
2. See Ameerika telesari sai alguse 2005. aastal ja sügisel tuleb välja selle 19. hooaeg.
Tegevus toimub Grey Sloan Memorial Hospitalis. Sealt sarjast on pärit ka kuulus väljend
"Pick me. Choose me. Love me." Mis sarjaga on tegu?
3. Edward Theodore Gein, tuntud ka kui Plainfieldi lihunik või Plainfieldi guul, oli Ameerika
mõrvar ja surnukeha röövija. Tema majast leiti inimluudest ning nahast valmistatud esemeid
ning ta tunnistas end kahe naise tapmises süüdi. Temast inspireerituna on loodud sellised
tuntud väljamõeldud sarimõrvarid nagu Leatherface filmist "Texase mootorsaemõrvad" ("The
Texas Chainsaw Massacre") ja Buffalo Bill filmist "Voonakeste vaikimine" ("The Silence of
the Lambs") ning tegelane dr. Oliver Thredson telesarjast "American Horror Story: Asylum".
Kõige kuulsam on aga arvatavasti tegelane Norman Bates kirjanik Robert Blochi 1959. aasta
põnevusromaanist, millest Alfred Hitchcock tegi 1960. aastal ka samanimelise filmi. Mis on
see raamatu ja filmi pealkiri?
4. Eelmise aasta detsembris üllatas oma fänne üks maailmakuulus popstaar, kui ka tema
endale TikToki konto tegi. Juba paari tunniga oli tal üle 200 000 jälgija, mis on nüüdseks
kasvanud juba pea 2 miljonini, kusjuures staar pole üles laadinud veel ühtegi videot. Laulja
võitis eelmisel aastal 4 Grammy auhinda. Kaks neist olid: auhind kategoorias Best R&B
Performance lauluga "Black Parade" ja teine kategoorias Best Rap Song lauluga "Savage
(Remix)" koos lauljaga Megan Thee Stallion. Kes on see laulja?
5. Lõuna-Ameerikas elutsevat iguaanlast basiliski (Basiliscus Basiliscus) kutsutakse tema
omapärase oskuse tõttu ka Jeesus Kristuseks. Mis on see eriline oskus?

6. See kunstiliikumine sai alguse 1924. aastal Pariisis ning selle kõrgaeg jäi aastatesse
1924-1945. Inspiratsiooni saadi unenägudest ja tähtsaks peeti inimese alateadvust.
Tuntumad selle stiili esindajad on Max Ernsti, Joan Miró ja Salvador Dalí. Mis stiiliga on
tegu?

("Püha Antoniuse kiusatus" Salvador Dali, 1946)
7. Üle maailma tuntud Suurbritannia avalik-õiguslik televisiooni- ja ringhäälingukontsern BBC
(British Broadcasting Corporation) tähistab selle aasta 18. oktoobril oma juubelit. Mitu
aastat möödub ettevõtte asutamisest?
8. "Kevade" filmi lõpus kutsus Teele Arnot enda juurde uut maja vaatama. Arno aga tahtis
koju minna, kuna seal on… Mis on tema sõnul kodus? (3)
9. Sellest ühest õudusfilmi klassikast möödus 2018. aastal 40 aastat. Samal aastal tuli välja
ka filmi uusversioon, mis kujutab originaalfilmis ellu jäänud tüdruku Laurie Strode'i elu
tänapäeval. Uutes filmides peab Laurie vastu astuma sarimõrvarile, kelle käest ta 1978.
aasta filmis pääses. Peaosas mängib kuulus Ameerika näitleja Jamie Lee Curtis, kellel on
Hollywoodi kuulsuste alleel ka oma täht. Uusversioon koosneb kolmest filmist, mille viimane
osa tuleb välja sel sügisel. Mis on selle viimase filmi pealkiri?
10. Aasiast on pärit hulganisti erinevaid võitluskunste – Jaapanist karate, Hiinast kung fu.
Koreast aga see võitluskunst, millele on iseloomulik omadus, et 70% tehnikast sooritatakse
jalgadega. Alates 2000. aastast on see ka täieõiguslik olümpiamängude medaliala. Mis on
selle võitluskunsti nimi?

11. Tänapäeva noorte seas on meedias väga populaarseks kujunenud meme'd - naljakad
pildid, tihtipeale mingi kindla lausega. Üheks selliseks on meme pealkirjaga "one does not
simply…". See lause on algselt pärit filmist "Sõrmuste Isand: Sõrmuse vennaskond". Mis on
see filmis öeldud algne lause?

12. 26. jaanuaril jagati Eesti Muusikaauhindu. Kõige rohkem auhindu korjas NÖEP, võites
auhindu kokku neljas kategoorias. Kes võitis aga auhinna kategoorias aasta ansambel?
13. Selle aasta 8. jaanuaril esilinastus Tallinnas kinos Artis dokkfilm "Estcoy-8", mis tõi
vaatajateni rääkimata loo suurimaid kaotusi kandnud Eesti üksusest. Missioonil oldi 2009.
aasta maist novembrini. Sellel missioonil hukkus kolm ja sai vigastada 14 meest, kaks meest
sooritasid hiljem enesetapu. Mis riigis nad missioonil käisid?
14. Palju teatakse Briti kuninganna Elizabeth II kiindumusest korgidesse, kuid kuningliku
perekonna tuttav Ben Fogle avalikustas 2015. aastal, et kuninganna armastab tohutult veel
teistki koeratõugu. Neid koeri kasvatab Elizabeth II Sandringhamis, keda on seal umbes 20.
See koer on olnud USA-s kõige populaarsem tõug juba üle 30 aasta järjest, suuresti tänu
oma sõbralikule ja kannatlikule loomule. Mis koeratõust on jutt?
15. Astrid Anna Emilia Lindgreni (1907-2002) loomingust on hästi tuntud meisterdetektiiv
Kalle Blomkvist, keda tema uurijategevuses aitavad sõbrad Anders Bengtsson ja …. Mis on
Kalle teise sõbra ees- ja perekonnanimi?

16. 2022. aasta Pekingi taliolümpia ava- ning lõputseremoonia toimuvad Pekingi
Rahvusstaadionil. Staadionit teatakse selle ebatavalise välimuse tõttu aga ka teise nimega.
Mis on ehitise hüüdnimeks?

17. Ükskõik mis Eesti piirkonnas viibides on lähima selle loodusobjektini kuni 15 km. Millest
on jutt?
18. Eesti lavamuusika ajaloo alguseks võib pidada 1907ndat aastat, mil Karl August
Hermann üritas kirjutada ooperit. Selle tulemusena valmis neljavaatuseline lauleldus "... ja
Vanemuine ehk eesti jumalad ja rahvad", mis kanti esimest korda ette 1908. aastal. Sellest
on pärit ka laul "Kungla rahvas". Mis on aga pealkirjast puuduoleva eestlaste
äikesejumala nimi?
19. [Muusikaküsimus] See on üks kuulsamaid heliteoseid maailma kõige mängitumast
balletist. See ballett esietendus 1816. aastal ja on alates 1960ndatest olnud kuni tänaseni
tohutult populaarne üle kogu maailma. Suured Ameerika balletiteatrid saavad peaaegu 40%
oma aastasest tulust ainult selle pealt. See on ka meie rahvusooper Estonia kavas ning
balletti mängitakse enamjaolt kindlal ajal aastast. Mis on balleti ja selle autori nimi?
20. Tutti-frutti-maitselised maiustused on tuntud juba ammusest ajast. Näiteks selle
maitselist jäätist pakuti Inglismaal juba aastal 1860. Mis keeles on ja mida tähendab
sõnapaar "tutti frutti"?

21. Hipopotomonstroseskvipedaliofoobia on tuntud kui hirm pikkade sõnade ees. Mida
kardavad inimesed, kellel on papafoobia?
22. Vabadussõjas võitsid eestlased tänu soomusrongidele. 28. novembril 2018 möödus sada
aastat Eesti vabadussõja algusest. Aastapäeva tähistamiseks loodi soomusrong nr 7.
Näidisrongis on vabadussõda ja soomusronge tutvustav näitus. 2019. aasta alguses läbis
näidisrong kunagise lahingutee marsruudi ning seejärel liikus soomusrong mööda
olemasolevaid raudteid üle terve Eesti kuni 2019. aasta lõpuni. Mis on soomusrong nr 7
nimi?

23. "Re-recording" ehk uuesti salvestamine on artistide kasutuses olev taktika, mille käigus
salvestatakse uuesti enda laul või lausa terve album. Seda tehakse erinevatel põhjustel,
üheks neist on, et omada kõiki õigusi enda lauludele. Hetkel tegeleb üks ameerika laulja ja
laulukirjutaja oma esimese kuue albumi uuesti salvestamisega, ta on juba välja andnud enda
versioonid oma albumitest "Fearless" ja "Red". Kes on see artist?
24. Märt Avandi ja Ott Sepp on eestlaste meelelahutusmaastiku lahutamatu osa. Koos on
nad osalenud nii "Tujurikkujas" kui ka "Kättemaksukontoris". Milliseid täisnimesid kandsid
nad nimetatud krimisarjas?
25. Vocaloid on arvutiprogramm, mille abil tehakse laule ilma tegeliku lauljata. Aastal 2018
abiellus Akihiko Kondo ühe sellise 'virtuaalse lauljaga'. Seesama laulja on paljudele tuntud
veel tänu "Ivean Polkkale", kus ta tantsis, hoides käes porrulauku. Mis nime kannab see
laulja?

26. 2022. aasta Pekingi taliolümpial on 15 spordiala. Kui mitmel spordialal osalevad
eestlased?
27. Riigivapi teenetemärgi kett on Riigivapi teenetemärgi ainus eriklass, Eesti presidendi
ametitunnus. Viimati kandis seda Konstantin Päts 1940. aasta 17. juulil. Eesti 90.
aastapäevaks valmis uus Eesti Vabariigi presidendi ametiraha, mis on röövitu koopia. Kus
asub presidendi (originaal) ametikett täna? (Riik, linn)

28. Selle spordirõivaste brändi lõid vennad Harold C. ja Wallace Humphrey (the Humphrey
brothers) 1924. aastal Wilmslowis, Inglismaal. Brändi populaarsus kasvas hüppeliselt pärast
1952. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlust (FIFA World Cup), kui seda kandev Brasiilia
koondis tänu oma legendaarsele mängijale Pelele suutis oma tiitlit kaitsta. Tänapäeval
müüakse selle firma tooteid rohkem kui 90 riigis ning 2007. - 2012. aastani kuulus see firma
hoopis Nike'ile. Millise spordivarustust tootva firmaga on tegu?

29. Aastal 1971, kui Kuul maandus Apollo 14, mängis astronaut Alan Shepard seal
esmakordselt üht mängu. Mis mänguga on tegu?
30. Lõhmus on Eestis väga levinud perekonnanimi. Mõned tuntumad Lõhmused on näiteks
Sven Lõhmus, Rain Lõhmus ja Asko Lõhmus. Lõhmus on aga ühe puu rahvapärane
nimetus. Ka selle puu kasutatavam nimi on Eestis väga populaarseks perekonnanimeks.
Seda perekonnanime jagavad näiteks eesti näitleja, teoloog, publitsist ja EKRE liige Malle
…, eesti disainer ja Tallinna Tehnikaülikooli külalisprofessor Martin … ning eesti
animafilmirežissöör, karikaturist ja graafik, kelle filmid on olnud rahvusvaheliselt edukad
paljudel filmifestivalidel, Priit … Mis on selle puu tuntum nimi ning ühtlasi ka nende
inimeste perekonnanimi?

