1. Seda Norra päritoluga kunstniku peetakse ekspressionismi rajajaks maalikunstis. Ta
elas aastatel 1863 kuni 1944 ning tuntumad teosed on 19. sajandil valminud ”Karje” ja
”Madonna”. 2012. aasta filmis ”Home Alone: The Holiday Heist“ üritavad kunstivargad
varastada just tema maali. Oslos on temanimeline muuseum, mis tutvus tutvustab tema
loomingut ja elu. Mis on selle kunstniku täisnimi?

2. Kentucky Fried Chicken ehk KFC on Ameerika Ühendriikide 1930. aastal loodud
kiirtoidukett. Eestis avati esimene KFC söögikoht 2019. aastal Ülemiste
kaubanduskeskuses. Kiirtoiduketi logol on selle asutaja pilt. Mis on KFC asutaja ees- ja
perekonnanimi?

3. Pitsa kodumaaks peetakse Itaaliat. See toit sündis umbes 18. või 19. sajandil. Linn, kust
pitsa pärineb on Itaalia üks suurimaid linnu. Selle linna lähedal asuvad ka Vesuuvi
vulkaan ja Pompei linn. Selle linna jalgpalliklubis on mänginud ka endine Argentina
koondise jalgpallistaar. Mis Itaalia linnast on pitsa pärit?

4. Seda matemaatikut, füüsikut, filosoofi ja loodusteadlast peetakse uusaja filosoofia isaks.
Matemaatikasse on ta toonud ristkoordinaadistiku 17. sajandil. Ta elas aastatel 1596 kuni
1650. Tema filosoofia raamatuid on trükitud ka eesti keelde. Ladinapäraselt on tema nimi
Cartesius. Kellest on juttu?

5. Kes on pildil olev tegelane?

6. ABBA on endine Rootsi popmuusika ansambel. Ansambel koosnes neljast liikmest:
kahest mehest ja kahest naisest. Mehed olid naistega ka abielus. Peamiselt laulsid
naised ning laulu viiside ja sõnade autorid olid mehed. Bändi nimi tuleb liikmete
eesnimedest. Naiste eesnimed on Agnetha ja Anni-Frid. Mis on ABBA meesliikmete
eesnimed?

7. See vene päritolu Eesti endine baleriin on sündinud 7. juuni 1960 a. Tema neiupõlvenimi
oli Bassova. Ta on olnud kaks korda abielus ning ta oli ka näitleja Urmas Kibuspuu
viimane elukaaslane. Mis on selle baleriini nimi?

8. Selle USA osariigi pealinn on Charleston ning seal osariigis elab umbes 1,78 miljonit
inimest. Õudusfilmi sarja ”Wrong Turn” sündmustik leiab ka aset selles osariigis. Sellest
USA osariigist räägib ka John Denveri laul ”Take Me Home, Country Roads”. Suurt osa
sellest osariigist katab mets. Mis USA osariigist on jutt?

9. Ta oli endine Eesti teatripedagoog, teatriteadlane, näitleja ja lavastaja ning elas aastatel
1920 kuni 1977. Tema asutas Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri ja
juhtis seda kuni surmani. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli seinal on
tema bareljeef. Ta pani 1965. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri
II lennu lõpetajatest kokku uue näitetrupi, kes moodustasid Tallinnas uue teatri, mis sai
nimeks Eesti NSV Riiklik Noorsooteater ehk siis praegune Tallinna Linnateater. Kes oli
see teatripedagoog?

10. Seda mainekat ülikooli peetakse üheks maailma parimaks ülikooliks. Selles on õppinud
Walesi prints Charles, Emma Thompson ja Charles Darwin. Seal ülikoolis on ka töötanud
kuulsad füüsikud Isaac Newton ja Stephen Hawking. Mis ülikool see on?

11. Ta on endine Eesti kahevõistleja, kes sai 1988 Calgary taliolümpiamängudel
kahevõistluses pronksmedali. Tema naine on ka endine sportlane, kes tuli iluuisutamises
5 korda Nõukogude Liidu meistriks. Kes on see Eesti endine kahevõistleja?

12. Ta oli endine Iirimaa kirjanik, kes elas aastatel 1854 kuni 1900, on kirjutanud ”Dorian
Gray portree romaani” ja ”Canterville lossi vaim” jutustuse. Tartus on pühendatud talle
skulptuur, kus ta istub koos ühe kuulsa Eesti kirjanikuga, kelle perekonna nimi sarnaneb
tema omale. Kes oli see iiri kirjanik?

13. Madeira on saarestik Atlandi ookeanis umbes 600 kilomeetri kaugusel Aafrika rannikust.
Seal elab umbkaudu 250 000 inimest. Saarelt on pärit spordimaailma üks mõjukaimaid
inimesi. Mis on selle sportlase nimi, kes sealt pärit on ja mis spordialaga ta
tegeleb?

14. See USA näitleja ja režissöör on teinud koostööd filmides nagu ”Edward Scissorhands”,
”Alice in Wonderland”, ”Charlie and the Chocolate Factory”, ”Dark Shadows” ja ”Sleepy
Hollow”. Režissöör on lavastanud ka kaks superkangelase filmi ja näitleja on mänginud
ka ühte tuntud mereröövlit. Kes on see näitleja ja kes režissöör?

15. Esimese inimesena astus kuule USA astronaut Neil Armstrong. Algselt pidi esimesena
kuule astuma hoopis Armstrongi kaaspiloot, kes astus lõpuks teisena kuule. Kes oli see
astronaut, kes astus teise inimesena kuule?

16. [Muusikaküsimus]. Ansambel Vanem Õde tegi eelmise sajandi lõpus laulu ”Minu
lapsepõlve kangelane”. Seda lugu laulab endine Eesti laulja ja näitleja. Ta lõpetas aastal
1978 aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri ja töötas lühikest aega
praeguses Eesti Noorsooteatris. Ta tuntud ka ühe teise Eesti bändi solistina. Tema sõber
on tema kohta öelnud, et ta oli omal ajal ikka tõeline naistemagnet. Tema tütar on Eesti
poliitik ja XIV Riigikogu liige, kes laulab laulus ka refrääni. Kes on see laulja?

17. "Lõvikuningas "on 1994. aastal valminud Walt Disney animastuudio joonisfilm, mille
tegevustik leiab aset Aafrikas loomade kuningriigis. Film võitis kaks Oscarit ja kolm
Kuldgloobust. Mis on pildil olevate tegelaste nimed?

18. Kreekas on selle jumala nimi Artemis, Vana-Rooma mütoloogias Diana, Eesti
mütoloogias on ta nimi Lemming. Neid jumalaid on kujutatud tihti kellegagi koos. Mille
jumalad nad on?

19. Dr. Joseph Goebbels oli Saksamaa poliitik, NSDAP üks partei peaideolooge ja kõnemehi
ning endine Saksamaa propagandaminister. 1921 aastal omandas ta PhD ehk
filosoofiadoktorikraadi ühel erialal. Mis erialal ta PhD omandas?

20. Mary I oli Inglismaa ja Iirimaa kuninganna aastatel 1953 kuni 1558. Ta püüdis taastada
Inglismaal katoliku kiriku võimu ning lasi sel ajal tappa katoliku kirikust eraldunud
koguduste liikmeid. Seetõttu on talle peale surma antud lisanimesid. Mis on tema
tuntuim lisanimi?

21. Filmis "Libe liug" üritavad neli noormeest pääseda suveolümpiamängudele. Kui nad aga
ebaõnnestuvad teevad nad hoopis oma kodumaa esimese bobimeeskonna ja lähevad
Calgary taliolümpiale. Päriselus ei ole nende riigil mitte ühtegi taliolümpialt saadud
medalit, küll aga on neil ette näidata hulgaliselt medaleid suveolümpialt. Mis riigiga on
tegu?

22. See vene müstik ja ravitseja oli tsaar Nikolai II lähikondlane. On väidetud, et tal oli mõju
tsaariperekonna üle ning ta võis mõjutada tsaari otsuseid tegemast. Temast on teinud
laulu ka Lääne-Saksamaal loodud endine ansambel ja möödunud aastal ilmus sellest
laulust ka remix. Kellest on jutu?

23. Selles riigis asuvad Serengeti rahvuspark ja Ngorongoro rahvuspark. Selle riigi ühel
saarel on sündinud ka tuntud inglise rokkansambli endine solist. Hiljuti külastasid seda
riiki ka kaks Eesti telemeest. Seal riigis asub ka selle mandri suurim mägi. Mis riigist on
juttu?

24. Veebruaris lahkus meie seast endine Eesti NSV parteitegelane. Teda on autasustatud
Lenini ordeni ja Tööpunalipu ordeniga. Tal on sama eesnimi ühe Eesti lauljaga, ühe Eesti
näitlejaga, Eesti jalgpallikoondise mängijaga, ühe endise filosoofiga ja ühe endise
moedisaineriga. Tema perekonnanime kannavad endise Eesti siseministri tütar ja ühe
ETV saate juht. Kellest on juttu?

25. See endine Eesti luuletaja ja näitleja on pärjatud "Juhan Smuuli nimelise kirjanduse
aastapreemiaga" ja "Juhan Liivi luuleauhinnaga". Ta on kirjutanud sõnad Olav Ehala
laulule "Vana mehe laul", stsenaariumi filmile "Nipernaadi" ning on mänginud Eesti
Draamateatris Hamletit. Tema õepoeg on Jaagup Kreem. Kes see oli?

26. [ Muusikaküsimus ]. See Inglismaalt pärit maailmakuulus muusikahelilooja on loonud
hulga muusikale. Tema muusikale on mängitud üle maailma, isegi Eestis. Teda peetakse
üheks 20. sajandi mõjukaimas kultuuriikooniks. See laul pärineb ühest tuntuimast
muusikalist, mida mängiti ka sel sajandil Eestis. Selles muusikalis on mänginud ka
muusikud John Legend ja Alice Cooper. Kes oli see helilooja ja mis on selle muusikali
nimi?

27. See endine Eesti ajakirjanik elas aastatel 1955 kuni 2008. Ta on pälvinud Valgetähe IV
klassi teenetemärgi. Ta on olnud "Aktuaalse Kaamera" diktor ning on juhtinud saateid nii
Venemaal kui Eestis. Tema perekonnanimi sobib hästi ka eesnimeks. Kes oli see
ajakirjanik?

28. Selle aasta alguses võis uudistest lugeda, kuidas Ameerika Ühendriikides siirdati
inimesele geneetiliselt moondatud looma süda. Arstid loodavad, et ka tulevikus saab
nende loomade organeid inimestele siirdada. Praeguseks ootab üle saja tuhande
ameeriklase uut südant, kuid paljud surevad enne kui selle saavad. Mis loom see oli?

29. See endine näitleja on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna. Ta on
töötanud mitmetes teatrites ja mänginud paljudes filmides. Ta perekonnanime kannab ka
üks lind. Tema üks tuntuimaid rolle on "Siin me oleme" filmis, kus ta kehastab pereisa.
Mis on selle näitleja nimi ning mis nime kannab tema tegelaskuju filmis "Siin me
oleme"?

30. Sellest riigist on pärit William Shakespeare kirjandusteose tegelane prints Hamlet. See
riik koosneb paljudest saartest ning see on monarhistlik riik, mille riigipea on kuninganna.
Riik asub Põhjamere ääres ning kõige rohkem elanike elab riigi pealinnas. Mis riigiga on
tegu?

LISA: Mis oli selle tegelase täisnimi? (Iga õige nimi annab ühe punkti)

LISA: Mr. Bean läks filmis " Mr Bean " Londonist Lõuna-Prantsusmaal asuvasse Cannesi.
Temal juhtus tee peal erinevaid sekeldusi, mistõttu läbis ta lõpuks suurema vahemaa, kui oli
algselt plaanitud. Mitu kilomeetrit on aga Googel Mapsi andmetel Rakverest Cannesi,
minnes läbi Riia, Varssavi, Dresdeni ja Milano?

1. Edvard Munch
2. Harland David Sanders
3. Napoli
4. Rene Descartes
5. Haisu või Stinky
6. Björn ja Benny
7. Tatjana Järvi
8. Lääne-Virginia
9. Voldemar Panso
10. Cambridge ülikool
11. Allar Levandi
12. Oscar Wilde
13. Cristiano Ronaldo ja jalgpall
14. Johnny Depp ja Tim Burton
15. Buzz Aldrein
16. Urmas Alender
17. Mufasa ja Rafiki
18. Jahi19. Saksa kirjandus
20. Bloody või verine
21. Jamaica
22. Grigori Rasputin
23. Tansaania
24. Karl Vaino
25. Juhan Viiding või Jüri Üdi
26. Andrew Lloyd Webber, Jeesus Kristus Superstaar
27. Urmas Ott
28. Sea süda
29. Karl Kalkun ja Ärni
30. Taani
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