1. Soomlaste jõululaua ehe on jõulusink, joulukinkku´t süüakse Soomes igal aastal vähemalt seitse
miljonit kilogrammi. Selle küpsetamisel koguneb pannile tohutul hulgal rasva, mis kogutakse
kokku ja utiliseeritakse, sest kraanikausist seda alla lasta ju ei või. 2016. aastal mõeldi välja
kampaania, nn Kinkkutemppu, mille tulu annetatakse heategevuseks. Singirasvast hakati midagi
valmistama. Üle Soome tekitati paarsada singirasva kogumispunkti, mis olid avatud 20.
detsembrist 4. jaanuarini. Mida hakati valmistama singirasvast?
2. Millise surmarelva üks loojaid oli Georgi Langemak (1898-1938), kelle esivanemaid elas ka Eestis?

3. Esimesed teadaolevad rahaliste võitudega loteriid korraldati Madalmaades ja seda juba 15.
sajandil. Tulu läks linnakindlustusteks ning vaeste abistamiseks. Sõnad „loterii“ ja „loto“ ongi
tulnud hollandi keelest, kus „lot“ midagi olulist tähendab. Mis see võiks olla?
4. Ajaleht Alutaguse Teataja kirjutas 17.augustil 1929, et Alutagusel toimus „... suurem naiste sõda,
mis ajalugu üldse näinud.“ Tudust 25 kilomeetrit Iisaku poole, sügaval metsa sees oleval nõmmel
lõid lahingut umbes 40 vene naist, osa Narvast, ülejäänud Peipsi äärest. Kelle või mille pärast
naised taplesid?
5. Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja on enne autoralliga tegelemist tulnud ühel alal viis korda
Eesti meistriks. Mis alal?

6. Kes või mis on pildil? Tegu on memega, mille abiga Kanada kunstnik Christian Borys algatas
annetuslehe Ukraina jaoks.

7. Mis linna elanike rahu valvas omal ajal suurim, 14 000 tonni kaaluv Stalini kuju, mis 1962.aastal
Hruštšovi käsul õhku lasti? 1996.aastal püstitati samale kohale Michael Jacksoni kuju.
8. 13.septembril 1996 suri kuulihaavadesse maailma üks kuulsamaid räppareid, sünninimega
Lesane Parish Crooks. Ta on esimene räppar maailmas, kellele püstitati mälestussammas. Tema
albumeid on müüdud üle 75 miljoni, millega ta on läinud ka Guinnessi rekordite raamatusse. Mis
nime all tuntakse teda rohkem?
9. Keda otsis filosoof Diogenes, kui ta päise päeva ajal ringi käis, põlev latern käes?

10. 2012 aastal valmis eksperimentaal film režissööride Erika Magnussoni ja Daniel Anderssoni poolt
nimega “Logistika” (ingl k Logistics). Mille poolest on film tuntud?

11. Seoses Rootsi võimu olulise laienemisega tegi riigikantsler Axel Oxenstierna 1640ndatel
ettepaneku, et riigil võiks olla teinegi pealinn. Mis linna ta pakkus?
12. 5. septembril 1946 sündis Sansibaris muusik Farrokh Bomi Bulsara. 2003. aastast tähistatakse
Šveitsis tema mälestuspäeva. Mis nime all tuntakse teda paremini? (pildil Farrokh Bomi Bulsara
noorena)

13. 1975 aastal tuli Ameeriklane Gary Dahl välja ühe leiutisega. Leiutis oli lemmikloom, kelle eest ei
pea hoolt kandma, aga oleks sulle ikkagi toeks. Toode oli suur hitt, mille tõttu Gary Dahli käive
lemmiklooma müügist ületas 4 000 000 dollari piiri. Mis oli selle leiutise nimi?
14. Kes leiutas 1810. aastal plekkpurgi toidu säilitamiseks ja patenteeris selle?

15. Vanarahva mõistatuses on teda kirjeldatud nii: „Must kui ronk, aga ronk ei ole; möirgab kui härg,
aga härg ei ole; lendab kui lind, aga lind ei ole“. Kellega tegu?

16. Tehases numbriga 226 valmistatud toode nr 093 oli Nõukogude ajastu üks Eesti sümboltooteid.
Esimene miljonilistes kogustes valminud toode tuli liinilt 17. juunil 1961. Seda toodeti 1. aprillil
1952 Hiiumaal Viskoosas avatud ettevõttes. Viimane selline toode valmistati seal 7. märtsil 2006.
Mis toode? (tegu on konserveeritud tootega)
17. Peerutuli oli vanadel eestlastel oluline valgusallikas. Kui oli vaja liikuda, hoiti põlevat peergu kas
käes või ... Mis oli teine variant?

18. 1971 aasta NASA missiooni, Apollo 15, ajal tegi David Scott ühe katse. Ta tahtis näidata, et ilma
õhuta langevad eri raskusega esemed sama kiirelt. Millised olid need 2 eset (üks raske, teine
kerge) mida ta katses kasutas?

19. Millise põllukultuuri müügist saadud rahaga ärplesid kõrtsis Vargamäe Andres ja Oru Pearu?
20. See 2016.aastal asutatud hiphopibänd sai kiiresti populaarseks. Paljude hiphopimuusika
auhindade laureaat valiti Eesti muusikaauhindade galal 2020.aasta parimaks artistiks. Ansambli
liikmeteks on Estoni Kohver, Sir Lancelot, Põhja-Korea, Päevakoer ja Venelane. Mis ansambel?

21. Kassid olid Vana-Egiptuses lugupeetavad loomad, kassjumalanna Basteti auks peeti igal aastal
suuri pidustusi. Kassi peeti tähtsaks pereliikmeks. Kui kass suri, tegid teised pereliikmed leina
märgiks midagi erilist. Mida nad tegid?
22. Soome piimafarmid valmistavad uut toodet, mis sisaldab tavalisest piimast 10 korda rohkem
melatoniini. Millise nipiga sellist piima toodetakse?

23. Üks tähtsamaid hinduistlikke pühi on valguspüha ehk Diwali, mida peetakse novembri alguses.
Kõikjal süüdatakse küünlaid ja tulesid, tähistatakse sümboolselt hea võitu kurja üle. Pidustuste
lõpus toimub suurejooneline festival, kus peetakse omapärast „lahingut“. Mis on selles
„lahingus“ „laskemoonaks“?
24. Kas Vana-Roomas sõid kartulit ainult orjad või pidas kartulist lugu ka jõukam rahvas?
25. Selle laialt kasutusel oleva tööriista tõid Ameerikasse Rootsi emigrandid. Tänapäevani kutsutakse
seda Ühendriikides Rootsi viiuliks. Mis tööriist see on?

26. Keda iseloomustas vana Maurus A.H. Tammsaare „Tõe ja õiguse“ teises osas kui „meie Betlemma
vürsti, meie Kalevi mõõka, meie oma vürsti Taaveti kojast, kes lööb maha kõik Moabi kuningad ja
vürstid“? (kes on pildil?)

27. Piibli järgi tuleb esimese inimese Aadama nimi heebreakeelsest sõnast, mis tähistab maad. Mida
tähendab aga Eeva?
28. USA suure depressiooni ajal jäi müügimees Charles Darrow töötuks ja pühendus ühe mängu
arendamisele. See tegi ta miljonäriks. Mis mäng?
29. Üks väga tuntud eesti kirjanik on peitunud ka paljude pseudonüümide taha. Näiteks Aidu Raidula,
Siim Sõnajalg, Rein Rihm, Emand Spiesserlich, Tiiu Tasane, Koolionu O. W., Mitte F. Kuhlbars,
Pavel Pavlovitsch Pulemjotov, Vennaksed Praakmannid ja parun Haubold-MordheimSchimpfenburg, Kepivere mõisa perisherra. Kes?

30. Pärast Tartu rahulepingule allakirjutamist veeretas Eesti delegatsiooni juht Jaan Poska (18661920) saali kingituse oma Vene kolleegile Adolf Joffele (1883-1927), mille üle see eriti rõõmus oli.
Mis kingitus see oli?

