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Kuka politiikan raskassarjalainen?

Kuka maansa ylin?

5p. Hän soitti historian ensimmäisen taivaankappaleiden välisen kaukopuhelun kotoaan.

5p. Viranhaltija käyttää tunnuksenaan kalastajansormusta, joka hävitetään hänen kuoltuaan.

4p. Hän oli maansa johtajan varamies vuosina
1953 — 1961.

4p. Tämän johtajan valtiollinen asema on nykymuodossaan Benito Mussolinin säätämä.

3p. Tämä republikaani hävisi 1900-luvun tasaisimman Yhdysvaltain presidentinvaalin Kennedylle
vuonna 1960.
2p. Hänen vuoden 1972 vierailujaan Neuvostoliittoon ja Kiinaan pidetään historiallisina.

3p. Hänet valitsee eliniäksi konklaavi, jonka jäsenistön yläikäraja on 80 vuotta.

1p. Yhdysvaltain historian kiistellyin presidentti erosi virastaan vuonna 1974 Watergate-jupakan
vuoksi.

1p. Hän on sekä maailman pienimmän valtion että
suurimman uskontokunnan päämies.

Mikä itsenäisyyttäkin tavoitteleva?
5p. Paikallinen väestö tuntee alueen Euskal Herriran nimellä. Latinaksi se on Vasconia.
4p. Tämä Biskajanlahden reunustama alue jakaantuu kahden Länsi-Euroopan valtion kesken.
3p. Asukkaita erottaa ympäröivästä valtaväestöstä
kieli, joka ei ole sukua millekään tunnetulle kielelle.
2p. Terroristijärjestö ETA on jo vuosia käynyt sotaa
alueen itsenäisyydestä Espanjaa vastaan.
1p. Alue on antanut nimensä paikalliselle perinnepäähineelle, baskerille.

Mikä eläin?

2p. Nykyinen viranhaltija on tehtävässään ensimmäinen ei-italialainen yli 450 vuoteen.

Mikä historiaan verellä kirjoitettu?
5p. Yhdysvaltain varapresidentti Dan Quayle kutsui
sitä ”irvokkaaksi jaksoksi kansakuntansa historiassa”.
4p. Tapahtumaketjun viimeisen vaiheen toimeenpanosta päätettiin Wannseen konferenssissa
1942.
3p. Alkuperäisessä kreikankielisessä merkityksessään sana tarkoittaa polttouhria.
2p. Tämän ”lopullisen ratkaisun” toteuttamisessa
olivat keskeisiä Belzecin ja Treblinkan kaltaiset
laitokset.
1p. Viiden miljoonan juutalaisen järjestelmällinen
joukkotuho on historian raaimpia kansanmurhia.

Mikä tähtitaivaan ilmiö?

5p. Eläimellä on nisäkkäistä eniten kaulanikamia,
yhdeksän. Se voi kääntää päätään 270 astetta.

5p. Sen yksittäisillä osilla on pysähtyneisyyden ajan
johtajan nimi.

4p. Bradypus kuuluu vajaahampaisten lahkoon.
Muurahaiskarhut ja vyötiäiset ovat sen lähimmät sukulaiset.
3p. Se on ainoa maaeläin, jonka turkissa kasvaa levää — myös eläimen eläessä.

4p. Ilmiö noudattaa samaa kiertorataa kuin Templin pyrstötähti 1866.

2p. Eläimeen liitetään ominaisuus, joka luetaan
myös yhdeksi seitsemästä kuolemansynnistä.

2p. Ilmiö koostuu komeetankappaleista, jotka palavat joutuessaan Maan ilmakehään.

1p. Kiireettömyyteen viittaava luonteenpiirre esiintyy myös tämän verkkaisesti elävän otuksen nimessä.

1p. Vuosina 1998 ja 1999 saatiin marraskuun 14.
päivän tienoilla jälleen ihailla tätä komeaa meteorisadetta.

3p. Se näkyy noin 33 vuoden välein Leijonan tähdistössä, jonka mukaan se on myös nimetty.
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Vastaukset: 1. Richard Nixon | 2. Baskimaa | 3. Laiskiainen | 4. Paavi | 5. Holokausti | 6. Leonidit
”The holocaust was an obscene period in this nation’s history. I mean in this century's history. We all lived in this century. I didn’t live in this century.” – Dan Quayle

