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Me müüme 
kuivi õlgi ja 
toidukraami.

Palun 
tulge sisse.



oOOH! 

Vanem Lembitu 
aare

Mu vanem, kust 
ostsid Sa need 
kaunid ehted?
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Me korraldasime 
sõjaretke ühe Lõuna-

Liivimaa linnuse vastu. 
See oli nende aare.

Paistavad 
väga 

väärtuslikud.

Nüüd annab 
see meile jõudu 

ja väge.

Nendega ehitult näed 
veelgi ilusam välja. 
See näitab ka meie 

Sakala alamatele, kui 
õnnelik ma olen.



Varanduse 
peitmine Tee kähku, muidu 

leiavad sakslased 
selle üles.

KOSKELA 2018

Kiiremini! Ma 
kuulen, et nad 
tulevad juba.

Kas see niinevakk on 
varanduse peitmiseks 

küllalt tugev?

oOOH! 



Arheoloogilised väljakaevamised. 
Lõhavere linnamägi 1958

Tulemas on järjekordne 
kõrvetavalt kuum 

suvepäev. 

OHH! See paistab 
olevat midagi erilist … 

ettevaatust ...

KOSKELA 2017

Siin on 
midagi 

huvitavat ...

Härra 
juhendaja 

Moora. Palun 
tulge vaadake.

Hiljem
See on TÕELINE 
aare! Ilus ja 
haruldane. Ja MINA 

leidsin selle.





Meie pealik. Meil on kokku 
aetud 6000 meest üle kogu 
maa. Suurim malev, mis 

eestlased on iial kokku saanud.

1217. aasta 
21. septembri 

lahing
Meil on küll rohkem 

mehi, aga paistab, et 
neil on paremad relvad.

Pealik Lembitu 
sai haavata.

Tal löödi 
pea maha.

AAAAH!

MEIE PEALIK 
ON SURNUD. 
LANGETAGE 
RELVAD!

KOSKELA 2018

Lahingumöll 
keeb.

Varsti.



KOSKELA 2017

Kulla laps, ma ei saa 
praegu. Ma pean 

loomadele süüa andma.

Vanem 
otsustas just 
pisut lustida.

Argielu. Mine ära! Ma pean 
meie jahimeestele 

nooled valmis tegema.

Ma tahan 
mängida! 

Ma ei 
saa, OH! 

Ma tahan 
mängida!

MA TAHAN  
mängida! 

Kulla laps, ära 
TEDA häiri ...

Mängida 
ikka saab. 

...



KOSKELA 2017

Teie hakkate tulevikus 
meie linnust kaitsma. 
Näitan teile salateed.

Ja lõppeb seal, suure rahnu juures. 
Rahn jääb püsima. Kased võib 

vaenlase eksiteele viimiseks maha võtta.

Siia sohu on astmeteks 
rammitud jämedad 
palgid. Minge otse 

suure rahnu suunas.

Salatee 
üle soo.

See algab siit, nende 
kahe kase vahelt ...



KOSKELA 2017

Jumala nimel. 
Miks te seda 

teete?
Teie valitseja, vürst 

Mstislav ründab praegu 
meie Varbolat 15 000-

mehelise väega.

Ütle oma valitsejale, et 
kõigepealt peab ta omaenda 
tagahoovi eest hoolt kandma.

Loodame, et 
Mstislav ei hävitanud 
Eestimaal kõike ära.

Pihkva vallu-
tamine 1212

Mina olen 
vanem Lembitu.

Meil pole tema löömiseks 
väge, seega tulime hoopis 
Pihkvasse kätte maksma. 

Teie kõik tulete pant-
vangidena meiega kaasa.


