1. “Haikyu!!” on Jaapani mangasari, mis on kirjutatud ja illustreeritud Haruichi Furudate
poolt. See räägib Shoyo Hinatast, poisist, kes tahab saada heaks ühes pallimängus, aga
tänu tema lühikesele kasvule on tal raskem tipptasemel võistelda. Mis pallimängus
tahab ta tippu jõuda?

2. See 2022. aastaks valitud lind on umbes hakisuurune, populaarne jahilind, kes on meil

nii pesitseja kui läbirändaja. Pehmetel talvedel talvituvad mõned paarid meil,
hoidudes allikarikastele aladele. Meeliselupaikadeks on niisked sega- ja lodumetsad,
kus leidub metsalagendikke. Mis on selle linnu nimi?

3. 2020. aasta oli digikultuuri teema-aasta ning 2021. aastal jäeti teema-aasta
korraldamine hoopiski vahele, et anda teema-aastale mõeldud raha piirkondliku
ajakirjanduse toetamiseks ja mitmesugusteks arendustegevusteks. Mis teema on
valitud aga 2022. aastaks?

4. 2022. aastal toimuvate Pekingi taliolümpiamängudeks on
valitud kaks maskotti. Parempoolse talvise paraolümpia
maskoti nimi on Shuey Rhon Rhon. Mis on aga
vasakpoolse maskoti nimi?

5. The Beatles andis välja 13. jaanuaril, 1969 välja kümnenda stuudioalbumi. Selles oli
kokku 6 laulu, mille seas oli 4 uut laulu ja 2 varem välja antud laulu “Yellow
Submarine“ ja “All you need is love“. Mis oli The Beatles kümnenda
stuudioalbumi nimi?

6. See tuntud USA näitleja ning saatejuht lahkus meie seast 31. detsembril 2021,
99-aastasena. Ta pälvis oma elu jooksul viis Emmy auhinda ning arvati ka 2013.
aastal Guinnessi rekordite raamatusse. Ta on mänginud seriaalides “Kullakesed” ning
“Kaunitarid Clevelandis”. Ta oli ka esimene naine, kes produtseeris omaenda
situatsioonikomöödia “Life with Elizabeth”. Kellest käib jutt?

7. Tegu on maailma uusima vabariigiga, mis väljus 2021.aastal Briti monarhia alt ja
hakkas parlamentaarse demokraatiaga vabariigiks. See on Põhja- ja Lõuna-Ameerika
vahel asuv saareriik. Riigi rahvuskangelaseks on sealt pärit tuntud laulja Rihanna. Mis
riigiga on tegemist?

8. 14. juulil 2017 tuli välja marveli film “Ämblikmees: Kojutulek“. Kaks aastat hiljem
2019 aasta juulis tuli välja “Ämblikmees: Kodust kaugel“ ja kaks aastat pärast seda
2021. aasta detsembris tuli välja “Ämblikmees: Pole koduteed“. Kõigis nendes
kolmes filmis on peategelasteks kolm inimest: Peter Parker, keda kehastab Tom
Holland, MJ keda kehastab Zendaya ja kolmandaks on Ned Leed. Kes kehastab aga
Ned Leedi tegelaskuju?

9. See Eesti poliitik on hetkel valitsuses rahandusminister. Varasemalt on ta olnud ka
välisminister ja keskkonnaminister. Ta sai eelmisel aastal esimest korda emaks ning ta
on Reformierakonna liige. Kes on see naine?

10. See Vana-Egiptuse vaarao valitses circa 1332-1323 eKr. Ta taastas Vana-Egiptuse
religiooni. Seda vaaraot tuntakse ka selle tõttu, et ta pidi oma füüsilise puude pärast
kõndima kepiga. Tema haua taasavastamine 1922. aastal sai ülemaailmset kajastust
ning üle 5000 esemega haud, mis oli praktiliselt puutumatus seisukorras, taastas
avalikkuse huvi Vana-Egiptuse ajaloo vastu. Kes on see vaarao?

11. See Itaalia laskesuusataja on võitnud kahel järjestikusel hooajal suure kristallgloobuse
(2018/19, 2019/20). Tal on Itaalias suur maine ja tihti võib ta võistlustele ilmuda
helikopteriga. Tema sponsoriteks on Red Bull ja Audi ning võistlustel võistleb ta alati
meigituna. Kellest käib jutt?

12. See lill on kas roosat või valget värvi ning kasvab puudel ja põõsastel, mida

kasutatakse dekoratiivsetel eesmärkidel, mis kuuluvad prunus perekonda. Lisaks on ta
Jaapani rahvuslill ning seda tuntakse veel nime all sakura. Mis lillest on jutt?

13. See filmiseeria räägib poisist ja tema kahest sõbrast, kes õpivad koos ebatavalises
koolis. Filmiseeria põhineb seitsmel kirjutatud raamatul. Esimesest filmi algusest
möödub sellel aastal 20 aastat ning selle tähistamiseks tehti uus film, kus räägitakse
kaadritagustest ning meenutatakse koos töötamist. Mis on selle uue filmi nimi?

14. Rakvere teatri etendus “Tavaline ime” on muusikaline armastuslugu inimeseks

olemise imelisest kergusest ja imekspandavast raskusest. Etendus räägib printsessist ja
mehest, kes oli kunagi karu, aga võlur võlus ta meheks. Tema tingimus oli, et mees ei
tohi mitte ühtegi printsessi suudelda, muidu muutub ta karuks tagasi. Kes mängib
printsessi ja kes mängib meest?

15. Selle laulu autoriks on BoyWithUke, kes on pärit USA-st. Ta on kirjutanud kõik oma
laulud ise ning sai kuulsaks aastal 2021 tänu enda minuti pikkuste lauludega, mida ta
pani üles TikTok-i. Selle laulu andis ta välja 10. septembril 2021. See on tema enim
kuulatud laul 2021. aastal. Mis on selle laulu pealkiri?

16. Esimene riik maailmas hakkas pakkuma neljandat koroona vaktsiinidoosi 60+
aastastele ja riskigruppi kuuluvatele inimestele. Viimase nädala arvestusega on riigis
6714 uut juhtumit miljoni inimese kohta ja sellega on see riik maailmas hetkel 51.-ne.
Kokku on olnud selles riigis umbes 1,4 miljonit koroonajuhtumit. Mis riigist on jutt?

17. Ta on Soome Vormel 1 sõitja, kes võitis 2007. aastal enda ainsa vormel 1
maailmameistri tiitli. Ta on kokku vormel 1 sarjas osalenud 19 aastat ning aasta 2021
seisuga, lõpetas ta oma vormel 1 karjääri. Enda viimase sõidu tegi ta Abu Dhabis ning
kahjuks jäi sõit piduri probleemi tõttu lõpetamata, kuid sellegipoolest hääletati ta
fännide poolt päeva parimaks sõitjaks. Kellest on jutt?

18. 3. jaanuaril 2022 saavutas esimene USA ettevõte oma väärtuseks kolm triljonit
dollarit. See firma asutati 1976. aastal Steve Jobs, Steve Wozniak ja Ronald Wayne-i
poolt. Selle ettevõtte väärtus tõusis üle triljoni dollari 2018. aastal. Mis firmaga on
tegemist?

19. Anett Kontaveit on Eesti edukaim tennisist. Eelmine hooaeg oli tema karjääri parim

ning aasta lõpus pääses ta WTA finaalturniirile, kus ta saavutas teise koha.
Mitmendaks aga jäi ta maailma üldtabelis?

20. 1939. aasta 23. augustil tehti mittekallaletungileping Saksa Riigi ja NSV Liidu vahel,
millega reguleeriti kahe riigi vahelisi suhteid ja mille lisaprotokolliga jagati
mõjupiirkonnad Ida-Euroopas. Salaprotokolliga tunnistas Saksamaa Eesti, Läti ja
Soome, samuti Rumeeniale kuuluva Bessaraabia, NSV Liidu mõjusfääri kuuluvaks.
Kuidas on see leping teise nimega tuntud?

21. Maailma suurima tüvemahuga mammutipuu asub USA-s California osariigis Sekvoia
rahvuspargis. Septembris toimunud metsapõlengute käigus mässiti selle puu alumine
osa ka alumiiniumfooliumisse, et kaitsta seda leekide eest. Mis on selle puu nimi?

22. See Kagu-Aasia riik, mille riigipööre Tatmadaw poolt 1. veebruaril eemaldas võimult
valitseva Rahvusliku Demokraatialiiga partei ning pidas kinni president Win Myinti ja
riignõuniku ning Rahvusliku Demokraatialiiga juhi Aung San Suu Kyi. Riigipööre
toimus päev enne seda, kui riigi parlament pidi vannutama sisse 2020. aasta valimistel
valitud liikmed, hoides sellega ära selle toimumise. Mis riigiga on tegu?

23. Must surm oli muhkkatku pandeemia, mis esines Aafrikas, Euroopas ja Aasias
aastatel 1346-1353. See on ajaloo kõige surmavam pandeemia, mis põhjustas 75-200
miljonit surma. Euroopas hävitas see umbes 30-50 protsenti tolleaegsest
elanikkonnast, aga oli üks Euroopa riik, mis oli vähesel määral mõjutatud ning tuli
suhteliselt vigastamata välja sellest. Mis on see riik?

24. Silk Sonic on Ameerika R&B duo, mille üks liikmetest on ülemaailmselt tuntud
Bruno Mars. Nende debüütalbum “An Evening with Silk Sonic” sai Billboard 200
edetabelil teise koha ja pälvis üleüldist tunnustust kriitikute poolt. Albumi üks
singlitest “Leave The Door Open” pälvis 4 nominatsiooni veelgi toimuvatel 64.
Grammy auhindadel ning on saanud Youtube’is üle 450 miljoni vaatamise. Kes on
Silk Sonicu teine liige?

25. See laulja on andnud välja 4 albumit, millest viimane 30 tuli välja 19. novembril
2021. Album oli ülemaailmselt edukas tõustes edetabelite tippu 36 riigis ja 2021.
aasta kõige müüduim album. Tema albumite nimed on alati nummerdatud ning
näitavad laulja vanust, kui album oli kirjutatud. Mis on selle laulja nimi?

26. Fossiilkütuste, sealhulgas põlevkivi, keskkonnakahjude tõttu on hakatud otsima
rohelisi, keskkonnasäästlike ning odavaid energia tootmise võimalusi, üks nendest
tuumaenergia. Ka Eestis on ettevõte, kes planeerib 2035. aastaks ehitada Eestisse
väikese moodulreaktoriga tuumajaama. Mis on selle ettevõte nimi?

27. Robert Pattinson, kes on kõige rohkem tuntud Edward Cullenina Videviku saaga
filmides, oli peaosatäitja koos Willem Dafoega, kes on tuntud kui Rohelise Paharetina
Ämblikmehe filmides, Robert Eggersi 2019. aasta psühholoogilises õudusfilmis. See
sai kümneid nominente ning pälvis mitmeid auhindu. Filmi tunnustatakse kui 2019.
aasta ning 2010. aastate ühte parimat filmi. Mis filmist on jutt?

28. See Väike-Maarjas sündinud riigikogulane on kõige rohkem tuntud kui sportlasena,
kuid 2018. aasta septembris astus ta Keskerakonda ning pärast 2019. aasta riigikogu
valimisi pääses ta riigikokku. Ta on tegelenud vähesel määral ka näitlemisega. Kellest
on jutt?

29. Hispaania omlett või Hispaania tortilla on Hispaania üks rahvusroogadest, mida
süüakse toatemperatuuril. Hispaania tortilla koosneb peamiselt kahest toiduainest
munast ja ühest köögiviljast. Millisest köögiviljast?

30. 1930. aastatel saavutas see liikumine iseseisvunud Eestis mõju ning nende tegevus,
väidetavalt plaanisid nad riigipööret, keelati täielikult ära 17. jaanuaril 1934. 12.
märtsil 1934 korraldas Konstantin Päts ja Johan Laidoner riigipöörde ning hakkas
nii-öelda vaikiv ajastu. Mis on selle liikumise liikmete nimetus?

VASTUSED:
1. Võrkpallis
2. Metskurvits ehk nepi
3. 2022- raamatukogude aasta
4. Bing Dwen Dwen
5. “Yellow Submarine”
6. Betty Marion White
7. Barbados
8. Jacob Batalon
9. Keit Pentus-Rosimannus
10. Tutanhamon / Kuningas Tut
11. Dorothea Wierer
12. Cherry blossom/ kirsiõis
13. “Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts”
14. Saara Pius ja Ott Lepland (1 nimi 1p)
BoyWithUke - Toxic (Official Lyric Video)
15. “Toxic”
16. Iisraelist
17. Kimi Räikkönen
18. Apple
19. Seitsmendaks
20. Molotovi-Ribbentropi pakt
21. Kindral Sherman
22. Myanmar(Birma)
23. Poola
24. Anderson .Paak
25. Adele
26. Fermi Energia
27. “The Lighthouse” / “Majakas”
28. Baruto / Kaido Höövelson
29. Kartulist
30. Vapsid
Lisa: Mitmes maailma riigis on vasakpoolne liiklus? Vastus: 78-s riigis

