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Liivimaa ristisõda. Eestit üritavad alistada mitmed sõja-
lised jõud – läänest ründab Taani kuningas Valdemar, 
idast Novgorodi prints Vsevolod, lõunast piiskop Alberti 
ristisõdijate armee. Sissetungijate väed on nii paremini 
treenitud kui ka relvastatud, seega on eestlaste lootuseks 
pealik, kes ainsana suudaks piisavalt ülestõuse korraldada 
ning vaenlase tegevust halvata – Lembitu. 

MÄNGU EESMÄRK
Lembitu on koostöömäng, kus mängijate eesmärgiks on 
takistada vaenlaste jõudmist Weissensteini – vastavalt 
eesmärgi saavutamisele kõik mängijad kas võidavad või siis 
kaotavad ühiselt.

Vaenlase vägesid tähistatakse kuubikutega ning neid on 
kolme tüüpi – punaste kuubikutega märgitakse idast saabu-
vaid Novgorodi printsi Vsevolodi vägesid, sinistega läänest 
tulevaid Taani kuninga Valdemari sõdalasi ning rohelis-
tega lõunast ründavaid piiskop Alberti ristisõdijaid. Igal 
vaenlasel on kaks asukohta, kust nende väed mängulauale 
tulema hakkavad.

MÄNGU KOMPONENDID

1 mängulaud

4 mängunuppu

1 käigutähis

3 täringut

60 vaenlasetähist  
(kolmes eri värvis)

20 mässutähist

Tähiste hulk pole limiteeritud, nende lõppemise korral  
kasutage seega võimalikke asendusmaterjale (mündid, 
muud mängumarkerid vmt).

ETTEVALMISTUS MÄNGUKS
1. Iga mängija valib omale mängunupu (pealiku)  

ja asetab selle Weissensteini.

2. Käigutähis asetatakse mängulauda ümbritsevale  
käigurajale stardikohta.

3. Weissensteini ümbritsevale neljale linnale asetatakse 
ülestõusu markerid.

4. Seejärel veeretatakse 4 korda kõiki kolme täringut 
ning paigutatakse tulemustele vastavalt kaardile algsed 
vaenlaste väed (vt. lõiku VAENLASE KÄIK).

5. Ülejäänud kuubikud aseta mängulaua kõrvale –  
nendest moodustub vaenlase reserv.

6. Käigutähis liigub esimese sammu ning mäng algab 
mängijate käiguga
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MÄNGU KULGEMINE
Mäng kulgeb vaheldumisi mängijate ning vaenlaste käiku-
dega – kelle käiguga antud hetkel tegemist on, selgub 
käigutähise asukohast käigurajal. Sõduri ikooniga romb 
tähistab vaenlaste käigufaasi, ikoonita (tühi) romb mängi-
jate käigufaasi.

MÄNGIJATE KÄIK
Mängijate käigu ajal saavad mängijad vabalt valitud 
 järjekorras sooritada tegevusi, ainsaks tingimuseks on, et 
üks mängija peab kõik oma tegevused lõpetama enne järg-
mise mängija poolt tegevustega alustamist. Tegevusi on   
igal mängijal vastavalt mängijate hulgale:

kahekesi mängides on kummalgi mängijal 6 tegevust,

kolmekesi mängides on igal mängijal 4 tegevust,

neljakesi mängides on igal mängijal 3 tegevust.

Mängijal on võimalik valida kolme tegevuse vahel – liiku-
mine, võitlemine ning mässu õhutamine – ning oma käigu 
ajal võib ta teha ka mitu ühesugust tegevust (näiteks kaks 
korda liikuda ja ühe korra võidelda).

Liikumine – mängija saab liikuda kas mööda suurt teed 
(pidevjoon) või metsarada (katkendjoon). Vaenlase väest 
läbi liikuda ei saa.  
NB! Kui mängija on oma käigu jooksul vähemalt  korra 
liiku nud mööda suurt teed, saab ta automaatselt ühe 
boonus liikumise, mida ei loeta tegevuste hulka. Boonus-
liikumist saab ära kasutada suvalisel hetkel oma käigu ajal 
kuid seda ei saa mõnda järgmisesse käiku edasi kanda. 
Mängija võib saada käigu jooksul maksimaalselt ühe 
boonus liikumise.

Võitlemine – võitlemiseks eemaldab mängija oma hetke-
asukohast ühe vaenlase kuubiku.

Mässu õhutamine – selle tegevuse puhul paigaldab män-
gija oma hetkeasukohta ülestõusu tähistava markeri. Mässu 
õhutamise asukohas ei tohi selle tegevuse ajal viibida ühtegi 
vaenlase väeüksust.

VAENLASE KÄIK
Vaenlase käigu ajal liiguvad kolm erineva vaenlase väge 
Weissensteini suunas. Selleks veeretab üks mängija kolme 
täringut ning paigaldab vastavalt tulemusele vaenlase 
üksuseid juurde. Üksuste lisamine sümboliseerib vaen-
lase liikumist – ning iga vaenlane liigub alati mööda suurt 
teed lühimat võimalikku teed pidi Weissensteini suunas. 
Kui vaenlase üksus liigub mõne mängija nupuga samasse 
asukohta, võetakse vastav üksus varudesse tagasi, nupp aga 
eemaldatakse mängust – see pealik on lahingus langenud ja 
vastav mängija on edasisest mängust väljas.

Võimalike tegevuste spikker mängulaual

Näide: Vaenlase vägede lisandumine

Mängijate käik

Vaenlase käik
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Kui vaenlase üksus liigub ülestõusu markeriga tähistatud 
asukohta, surutakse ülestõus julmalt maha ning marker 
eemaldatakse asukohast, lisaks asetatakse mängulaua 
piiramisvahendite väljale reservidest üks vastavat värvi 
väeüksus. Raevukas vastupanu – mängu ettevalmistuse 
käigus Weissensteini ümber paigutatud ülestõusu markerid 
hoiavad igaüks ära ühe üksuse sisenemise vastavasse asu-
kohta. Peale seda tähis eemaldatakse ning piiramisvahen-
dite väljale asetatakse üksus nagu tavaliselt.

Linnus blokeerib vaenlase edasist liikumist ning antud 
asukohta (ja sealt edasi) vaenlase üksused liikuda ei saa. 
Selle asemel asub vastav vägi oma seniselt teelt linnusele 
lähimalt ristmikult liikuma lühimat teed mööda Weissens-
teini suunas (kasutades vajadusel ka metsaradu – sattudes 
aga lühimat teed pidi liikudes taas suurele teele, jäävad nad 
seda mööda liikuma). Võrdse pikkusega teede puhul saavad 
mängijad ise valiku teha.

Kui mõne vaenlase mõni suund on täielikult blokeeritud 
linnustega siis liikumist ei toimu – iga kord kui sellest 
suunast peaks mõni väeüksus liikuma, asetatakse see hoopis 
piiramisvahendite väljale.

Linnuse lõhkumine – kui piiramisvahendite väljal on 
vähemalt kaks tema väeüksust, hävitab vastav vaenlane 
ühe oma teele sattuva linnuse. Selleks eemaldab ta oma 
liikumissuunalt, asukohast kuhu tal on legaalne võimalus 
liikuda, ühe linnusemarkeri ja asetab sinna asukohta oma 
väeüksuse; samuti võetakse seejärel piiramisvahendite väl-
jalt ära kaks selle vaenlase väeüksust. Kui on valida mitme 
linnuse vahel, teevad valiku mängijad.

ÜLESTÕUS
Kolm korda mängu jooksul toimuvad ülestõusud – kui 
mängumarker liigub vastavale tähisele. Tähist ületades 
muudetakse kõik antud värviga tähistatud piirkondades 
olevad ülestõusu markerid linnusteks.  
NB! Ülestõusu tarbeks vaadatakse ainult vastaval tähisel 
olevat värvi, varase maid piirkondasid hilisemad ülestõusud 
enam ei mõjuta.

MÄNGU LÕPP
Mängijad võidavad, kui mängumarker jõuab taas stardi-
positsioonile, ilma et ükski vaenlase üksus oleks vahepeal 
Weissensteini jõudnud. Vaenlased võidavad, kui vähemalt 
ühe vaenlase üksus jõuab Weissensteini.

Näide: Ülestõusu mahasurumine

Näide: Vsevolodi vägede põhjasuuna liikumine on täielikult 
blokeeritud

Ülestõusu ja linnuse tähise kaks külge
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Lauamäng „Lembitu“ põhineb kahel ajaloosündmusel, mis 
leidsid aset Eesti muinasaja lõpus ja keskaja alguses.

Liivimaa ristisõda ehk eestlaste muistne vabadusvõitlus toi-
mus 1208–1227, mis lõppes maa vallutamise ning eestlaste 
sundristimisega. Sündmuste põhiliseks ajalooallikaks on 
saksa preestri Henriku kirjutatud Liivimaa kroonika, kus 
on mainitud ka eestlaste malevate juhti Lembitut. Lembitu 
oli lahingutes eestlaste olulisim väejuht, kes langes 1217. a 
lahingus.

Aastatel 1343–1345 toimus eestlaste vastuhakk võõr-
võimule ehk nn Jüriöö ülestõus, mis haaras peaaegu terve 
Eesti ning kestis ligi kaks aastat. Esimese eduka lahingu 

järel valisid ülestõusnud enda seast neli kuningat, kes juhti-
sid Tallinna piira mist. Uudised jõudsid Liivi orduni ning 
ordumeister kutsus neli kuningat läbirääkimiste ettekään-
del Paidesse ja provotseeris seal relvastatud kokkupõrke, 
milles kuningad 1343 tapeti. Järgnenud lahingutes said 
eestlased lüüa. Pärast ülestõusu läksid Liivi ordu kätte kõik 
tähtsamad Eestimaa hertsogkonna linnused.

Praegu annab võimaluse osa saada erinevatest ajaloosünd-
mustest Paide Ordulinnuse Vallitornis tegutsev ajakeskus 
Wittenstein (www.wittenstein.ee), kelle loodud erinevate 
heli- ja valgusefektide ning illusioonidega keskkonnad 
loovad tõelise sideme minevikuga. 


