
Eellugu

Edelatuul andis ilusasti minna. Üle öise sügisese taeva kihutasid 
hatused vihmapilved, mille vahelt aeg-ajalt piilus välja kollane 
kuu. Carsten Rode toetus oma laeva Lustakas Pruut vööri ree-
lingule ja lasi pilgul üle vahuse Läänemere libiseda. Olgugi et 
nad olid Hansa Liidu Danzigist väljunud viiest kauba laevast 
kolm kaaperdanud ning pillutanud laiali rootslaste kahest 
fregatist koosneva appi saadetud väikese laevastiku, millest 
üks langes Rode sõjasaagiks, tuli olla tähelepanelik ja jälgida 
hoolega ümbrust. Lustaka Pruudi ja tema kapteni viimase viie 
kuu tegevus oli muutnud Rootsi, Poola ja Hansa Liidu tigedaks 
kui herilased, kes kasutasid nüüd igat võimalust, et vihatud 
taani soost vene piraadile koht kätte näidata. Ega ka Vene tsaar 
Ivan Groznõi Rodega päris rahul olnud. Kaaperpatent, mille 
ta kaptenile andis, nägi ette vaenulike riikide sõjalasti kand-
vate laevade kaaperdamist Läänemerel ja seda ümbritsevates 
sadamates. Omalt poolt laiendas Rode kaaperdamist sujuvalt 
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ka Hansa Liidu laevadele. Kapteni hinnangul võis neid alati 
kahtlustada sõjalise kauba veos Rootsi, kes oli Venemaa surma-
vaenlane. Kontrahtis oli kirjas, et iga kolmanda kaaperdatud 
aluse oleks Carsten pidanud viima Narva ja igalt järgmiselt 
kahelt transportima sinna parimad kahurid, nagu ka kümnen-
diku osa röövitud kaubast. Samuti kohustas kaaperpatendi üks 
punktidest piraati kogu röövitud saaki turustama Venemaale 
alluvates sadamates. Kuna Narva oli tol ajal ainuke Venemaale 
kuuluv sadam, polnud Carsten Rodel, kes tegutses Ojamaa, 
Ölandi ja Bornholmi vahelisel alal, aega ega tahtmist Soome 
lahe ja Läänemere lõunaosa vahet saalida – tema turustas oma 
saagi Bornholmil ja Kopenhaagenis. Muidugi polnud see Ivan 
Groznõile mokka mööda, aga kuna kapten täitis oma peamist 
ülesannet, kaitsta Venemaale suunduvaid kaubalaevu, väga 
hästi, vaatas tsaar kontrahtile läbi sõrmede. Tänaseks oli Cars-
ten Rode laevastik kasvanud kuue laeva suuruseks ja kujutas 
Läänemere kaubandusele tõsist ohtu. 

Kohendades veekindlat ürpi tihedamalt ümber õlgade, mee-
nutas Carsten oma esimest Öseli-külastust. 1559. aastal oman-
das Taani ja Norra kuningas Frederik II 30 000 riigitaalri eest 
piiskop konna Öselil, sellel jumalast mahajäetud ja salapärasel 
saarel, loovutades omandatu nooremale vennale hertsog Magnu-
sele, vastutasuks tolle pärandiosa eest Schleswigis ja Holsteinis. 
Frederik II silmis olid Carsten Rode aktsiad väga kõrged, nii 
et ta pidas kaptenit kõige kohasemaks meheks juhatama väi-
kest viieliikmelist laevastikku, mis toimetas 1560. aasta vara-
kevadel värskelt omandatud Öseli saarele hertsog Magnuse 
koos 400 palgasõduriga. See külastus jättis kaptenile sügava 
mulje. Väike Arensburgi linnake oma tormide eest varjatud 
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sadamaga asus kõrvalises kohas ja sel oli igat sorti varjatud 
tehingute jaoks suur potentsiaal. Kohalik sadam madalike ja 
karide vahel lookleva faarvaatriga võis olla heaks pelgupaigaks, 
kuhu võõras poleks ilma kohaliku teejuhita iial pääsenud. Kõike 
seda oskas taanlane tähele panna ja hiljem ära kasutada. Erilist 
huvi pakkus aga Arensburgist üle mere, kiviviske kaugusel olev 
asustamata metsarikas Abbruchi saar, kus suvisel ajal karja-
tati piiskopkonna hobuseid. Loomi valvasid paar Öselilt pärit 
maameest, kes omakorda tegutsesid ka lootsidena. Ühega neist, 
Peeter Rhoseniga tutvus Carsten Rode oma esimesel Öseli-külas-
tusel ja oli üllatunud lihtsa maamehe heast saksa keele oskusest. 
Hiljem selgus, et hobusevalvur ei olnud sugugi mingi lihtne 
karjak, vaid hoopis merel kohaliku piiskopilossi ja Arensburgi 
linna luure eelpost, kes pidi teada andma vaenlase saabumisest 
väravate taha. Märguandeid piiskopilossiga vahetati suitsu-
signaalide ja tuviposti teel. Järgnevatel aastatel oli kaptenil 
sellest tutvusest suur abi. Tihti aitas Peeter Rhosen toimetada 
Carsteni laevalt pärit valgustkartvat kraami oma hobusteveoks 
kohandatud laiapõhjalistel purjepaatidel Abbruchile, kust see 
leidis hiljem mahaparseldamiseks tee kas Arensburgi või hoopis 
üle mere Riiga. Pahatihti ei osanud Hansa Liidu kaupmehed 
kahtlustadagi, et ostsid sel moel tagasi oma Läänemerel röö-
vitud kaupu. Carsten Rode karavell Hunden, mis oli väikese 
flotilli koosseisus Öselile saabunud, jäeti Frederik II korraldusel 
hertsog Magnuse käsutusse, kuid viimane oma pidevas raha-
hädas ei osanud laevaga midagi peale hakata. Vaadates piraat-
kapteni tegevusele läbi sõrmede, andis hertsog talle vabad käed 
ja vastutasuks pudenes üht-teist toekat ka Magnuse aukudega 
kaukasse. Carsten Rode tähetund saabus 1569. aastal, kui Vene 
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tsaaril sai rootslaste ülbitsemisest Soome lahel villand ning ta 
otsustas võtta abiks resoluutsed meetmed. Kasutades oma tolle-
aegseid häid suhteid Frederik II-ga, palus Ivan IV temalt abi 
Läänemerele Vene sõjalaevastiku rajamiseks. Vastutasuks lubas 
ta igati toetada hertsog Magnuse saamist Liivimaa kuningaks. 
Ettepanek rahuldas mõlemaid pooli ja Taani kuningas isiklikult 
saatis Groznõile abiks Carsten Rode. Meenutades oma laevaostu 
1570. aasta varakevadel Arensburgis, patsutas kapten tunnus-
tavalt reelingule. Vaatamata sellele, et tegu oli kahemastilise 
madalasüviselise puistlastilaevaga, teadis Carsten, et inglased 
kasutasid seda tüüpi aluseid Põhjamerel kiirete luurelaevadena. 
Ta lasi Peeter Rhosenil mehitada laeva kohalike osavate mere-
meestega ning andis piiskopilossi puuseppadele korralduse 
ehitada laeva vööri kastell. Suurema tuuletakistuse tõttu kao-
tas laev küll kiiruses, kuid võitis võimaluse omada muidu nii 
madalapardalisel laeval kõrgemat paika, millelt abordaaži korral 
vaenlase alusele ronida. Masti heisati Ivan Groznõi punane lipp 
ja alus ristiti nimega Lustakas Pruut.

Alt tekilt kuuldus meeste lõbusat mörinat, naerupahvakuid ja 
jutukatkeid. Viimastelt kaaperdatud Hansa Liidu kauba laevadelt 
oli sõjasaagiks saadud tumedat õlut, mille tünnidel nüüd põhjad 
alt löödi ja pidu jätkus pikalt. Carsten toetus küünar nukkidega 
reelingule ja vaatas pingsalt ettepoole – sinna, kus varsti pidi 
merest kerkima Öseli metsane kallas. Tema kuueliikmeline lae-
vastik oli jõudnud viie kuuga juba palju korda saata: tänaseks 
oli kaaperdatud 28 laeva, saagi kogumaksumusega pool miljonit 
taalrit, mis võrdus ligikaudu 14 tonni hõbedaga.

Tuul sakutas mõnusalt Carsteni habet, kui ta muigega 
meenutas, kuidas Hansa Liit oli juulikuus saatnud Danzigist 
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Lustakat Pruuti jahtima kuuest sõjalaevast koosneva flotilli. 
Asjata polnud Carsten loonud sooje suhteid ja varustanud Taani 
Bornholmil asuva mereväebaasi komandöri, admiral Knut Roald-
seni parima rummiga, unustamata aeg-ajalt toetada mingi osaga 
röövitud saagist ka Taani mereväge. Nüüd oli admiral teinud 
Carstenile vastuteene. Nimelt oli ta üles näidanud suurimat 
soovi ühineda kolleegidega Hansa merejõududest, kes jälitasid 
kõigi purjede all päästva Kopenhaageni poole põgenevat viha-
tud vene piraati. Suur üllatus tabas aga Hansa sõjalaevu, kui nad 
sattusid Taani pealinna lähistel ootamatult admiral Roaldseni 
laevade turmtule alla, mis sundis neid sisenema Kopenhaage-
nisse ja alla andma. Taani oli Rootsiga sõjajalal ja Hansa Liidu 
laevad arreteeriti kui vaenlase liitlasele kuuluv vara. Nii Cars-
ten Rode kui ka admiral Roaldsen said Frederik II juures kirja 
järjekordsed plusspunktid, mis omakorda tugevdas piraadi ja 
admirali vahelist sõprust. Seda oli aga Rodel hädasti vaja, sest 
lõviosa saagist turustas ta Bornholmil.

Nüüd oli aga käes sügis ja oktoobrikuu ning Lustakas 
Pruut teel Arensburgi. Läänemerel oli tänaseks välja kuju-
nenud olukord, kus temast ehk admiral Rodest, nagu ta end 
nüüd tituleeris, oli saanud Läänemere isand, kellest sõltus kogu 
ülemerekaubandus. Viimasel kohtumisel Kopenhaagenis väl-
jendas Taani kuningas oma ülimat rahulolu ja lubas kaptenile 
jätkuvat toetust. Seda oli meeldiv kuulda, kuid Rode ei olnud 
nii sinisilmne, et uskuda kõiki ilusaid lubadusi, seda enam, et 
hea tuttav, Bornholmi mereväebaasi komandör admiral Roald-
sen oli omavahel olles rummiklaasi taga sosistanud: „Carsten, 
uued tuuled puhuvad. Sain ülevalt korralduse,” siinkohal 
näitas mees pöidlaga lae poole, „mitte enam takistada Hansa 
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Liidu kaubalaevade Bornholmi-külastusi.” Ja selles oli tõsist 
mõtlemis ainet. Oli selgemast selgem, et kui tema kohalt kaob 
Taani kuninga kaitsev käsi, pole ka kaaperlaevastikul enam 
pikka pidu – liialt suured ja võimsad olid jõud, mis nende vastu 
Läänemerel tegutsesid.

Korraks vilksatas pilvedest kuu, heites tuulisele merele 
kuldselt helkiva raja. Taamal võis aimata merest tõusvat Sõrve 
poolsaare metsade tumesinist viirgu. Ösel ei olnud enam kaugel, 
hommikuvalguses peaks Lustakas Pruut Arensburgi reidile 
jõudma. Carsten ringutas, haigutas ja ajas end sirgu. Meenutu-
sed meenutusteks, kuid Taani kuningakojast tulnud ootamatu 
käsk siirduda Arensburgi oli üllatav. Võib-olla teadis tagamaid 
hea sõber ja nupukas kolleeg Peeter Rhosen, kelle Carsten oli 
mõni aeg tagasi jätnud saarele inglaste kaubalaeva „remontima”. 
Kuu aega tagasi olid nad Peetriga Puujala kõrtsis Bornholmil 
õlut rüübanud ning ääri-veeri oli saarlane viinud jutu tulevi-
kule. Ta pajatas kellestki itaalia päritolu Hispaania meresõitjast 
Christoph Kolumbusest, kes 1492. aastal esimesena üle Atlandi 
purjetas. Tänaseks olid jutud ülemeremaa muinasjutulistest 
rikkustest ka siiakanti jõudnud ja see oli ikka midagi muud 
kui Hansa Liidu kaerakogede röövimine, kuid ... Ja siin oli veel 
mitmeid küsimusi.

Aovalguses sildus Lustakas Pruut Arensburgis. Oma üllatu-
seks ei märganud kapten ühtegi tuttavat teda kaldal ootamas. 
Pärides aru sadamavahilt, vanalt Johanneselt, pööras too silmad 
kõrvale ja torises pahuralt: „Pole mul aega neid siin passida, 
küll nad lõbusate näitsikute juures on.” Kõik see ei meeldinud 
Carstenile. Kahtlused said kinnitust, kui lossist saabus käskjalg, 
kes andis kaptenile edasi korralduse ilmuda Öseli kuningliku 
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asehalduri Claus von Ungerni silme ette. Viimane asendas saarel 
hertsog Magnust, kes viibis parasjagu oma Kuramaa valdustes. 
Istudes käskjala toodud hobusele, heitis Carsten veel kord pilgu 
oma paljukannatanud laevale, millelt alustati kaupade lossimist 
sadama aitadesse. Tunne, mis teda valdas, ei olnud meeldiv, 
pigem murelik. 

Claus von Ungern oli uhke moega ja enese tähtsusest teadlik 
saks, kes ei vaevunud kaptenit isegi tervitama, vaid kamandas 
kohe ja kõrgendatult toonil: „Carsten Rode, kordasaadetud röö-
vimiste ja kaaperdamiste eest Läänemerel olete Taani ja Norra 
kuninga Frederik II nimel arreteeritud ning teid saadetakse vahi 
all Kopenhaagenisse. Andke oma mõõk ära.” Ei olnud sisetunne 
kaptenit petnud, küllap oli sama saatus tabanud ka tema teisi 
tuttavaid ja Peeter Rhosenit. 

Valju klõpsatusega sulgus arestikambri uks piraadi selja  
taga. Ta oli üksi oma mõtete ja muredega. Nii kauaks siis 
jätkuski maailma vägevate lubadusi, kuid ega see Carstenit 
väga üllatanud ka. Suurtel meestel olid suured mängud ja 
suured huvid, mis piirnesid riikide ja uute territooriumitega 
ning mingi kaaperlaevastik oma admiraliga ei saanud ometi 
takistuseks osutuda. Järsku tuli Carstenile meelde tema vii-
mane kohtumine admiral Roaldseniga, kes oli nagu muuseas 
ja jutujätkuks arvanud, et ega seda rootslastega madistamist 
ka enam kauaks jätku. Küllap olid siis Frederik II ja Rootsi 
Johan III omavahel midagi susinud. Sammudes kitsas kongis 
edasi-tagasi, mõtles Carsten kahetsusega, et oli liialt kaua oma 
tuleviku suhtes aru pidama jäänud. Ta peatus laudadest kokku  
klopsitud nari juures, istus ja lasi pilgul ringi rännata. Paksud 
ja rõsked paekivist seinad, pink, laud ja nari oli kogu pilt, mis 
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silmale avanes. Ainuke mingitki valgust pakkuv trellitatud 
aknake asus lae all, vaatega lossi sisehoovile. Sealt kuuldus 
õuel toimetavate sulaste ja teenijate hääli, kusagil katuse veerel 
kluuksusid tuvid. Kambri uks oli mehine, tammepuust ja väl-
jast kindlalt lukus – pääseteed ei paistnud olevat. Oleks vähe-
malt hertsog Magnuski kohal, mõtles Carsten endamisi, temaga 
oleks andnud kaubelda, aga see ennast täis von Ungern ... 
Kapten heitis narile pikali ja pani käed pea alla. Mõtted, üks 
häirivam kui teine, vilksasid läbi pea.

Luku klõpsatus äratas vangi. Õuetõrvikute nõrgalt värelev 
valgus laes andis mõista, et tegu on ööga.

„Härra kapten, härra kapten,” kutsus tuttav hääl, milles 
Carsten tundis ära Peeter Rhoseni. „Rutake, kohe on valvurid 
kukil.” Kapten tõusis ja kiirustas ukse juurde. Ta astus üle 
vangivalvuri maas lamava kogu ning järgnes mõõka ja later-
nat käes hoidvale Rhosenile, kes oli mähitud pikka kapuutsiga 
lootsi mantlisse. Kiirustades mööda kitsast koridori, ulatas Peeter 
talle valvurilt võetud mõõga ja mantli. Carsten tahtis midagi 
küsida, kuid päästja pani sõrme suule, kustutas laternast tule ja, 
tõmmates kapteni kaasa, surus end seinaorva. Koridori käänaku 
tagant paistis nõrka värelevat valgust, kuuldus jutupominat ja 
kannuste kõlinat. Mehed surusid end tihedalt vastu seina ja kat-
sid mantlitega. Mööda kitsast koridori, kus kaks meest mahtus 
vaevu kõrvuti käima, lähenesid kaks lossi öövalvurit, juteldes 
omavahel Lustakast Pruudist ja laeva toodud kaubast. Mehed 
ei jõudnud iitsatadagi, kui ootamatult läbitorgatuna põran-
dale varisesid. Põgenikud haarasid kaasa öövahtide laterna 
ja kiirustasid mööda koridori eemale. Käänakul tahtis Carsten 
pöörata väljapääsu poole, kuid Rhosen raputas keelavalt pead ja 
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võttis kaaslast kaasa viibates suuna lossitiiba, kus asusid piis-
kopi eluruumid. Olgugi et valitud suund tundus lõvi lõugade 
vahele ronimisena, ei hakanud Carsten Rode vaidlema – küllap 
Rhosen teadis, kuhu juhatas. Nad laskusid treppidest, keerasid 
ümber nurkade, hiilisid mööda piiskopi eraruumidest, avasid ja 
sulgesid uksi. Lõpuks avastas Rode end seismas sissepääsu ees 
tunnelisse, mille luugi Rhosen mingil kavalal moel avas. Turni-
des ja ronides käigus, mis algul tundus olevat küllalt kõrge ja 
paekividega vooderdatud, hiljem aga muutus nii madalaks, et 
kohati tuli laskuda neljakäpukile, jõudsid mehed pärast pikka 
ja peatustega matka mudaste ja märgadena puidust redelini, 
mis viis kuhugi ülespoole. Peeter Rhosen ronis ees ja lükkas 
kõrvale suure kivi, mis ootamatult kergelt kohalt nihkus. Roni-
nud käigust maapinnale, ajas Rode end sirgu ja tundis huultel 
meretuule soolast maitset ning kuulis lainete nõrka laksumist 
kaldakividel. Mitte eriti kaugel nägi ta linna tulede nõrka kuma 
ja selle taustal lossi mustavat siluetti.

„Peeter, kus me oleme?” küsis ta imestunult.
„Külastades Arensburgi, olete siit alati mööda purjetanud. 

Tegu on Tieflandiga, mida kohalik rahvas kutsub Laiamadalaks. 
Salakäik on aga mõeldud lossisakstele, kes saaksid häda korral 
laiul redutada,” seletas Rhosen laternat mantlihõlmaga kattes 
ja siis jälle ära võttes. Alles nüüd vaatas Rode suunas, kuhu 
Peeter signaliseeris ning märkas laiu taga ankrus oleva laeva 
vaevu paistvaid tulesid. „Tunnel ehitati piiskopilossi kasu-
tuselevõtu algusaastatel ja ei ole kellelegi teada. Saladuskatte 
all käskis hertsog Magnus mul käiku uurida. Teatasin talle, et 
osa läbipääsust on sisse varisenud, mis vastas ka tõele. Jutuga, 
et ma oma Abbruchi paarimehega täisvarisenud kohad ära 
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klaarisin ja käiku kindlustasin, ei hakanud ma hertsogit enam 
tülitama, pealegi on teda saarel haruharva näha,” selgitas saar-
lane. Nähes kaptenit ankrus olevat laeva silmitsemas, selgitas 
ta: „See on Lustakas Pruut, mis löödi õhtul sadamast reidile, 
et Hansa Liidu kaubalaevale ruumi teha.” Mehe häälest kuul-
dus põlgust endiste vastaste vastu: „Nii nagu Rootsi ja Taani 
sõjarahus kokku leppisid, kukkusid kohalikud raehärrad kohe 
sakslaste ees koogutama.” Peeter Rhosen nuuskas näpuga nina, 
mis kippus meretuules vesiseks vedama, ja jätkas juba rahuli-
kumal toonil, sõrmi vastu lootsimantlit pühkides: „Lossimise 
lõpetamiseks lubati Lustakas Pruut pärast sakslaste lahkumist 
kai äärde panna. Siis pidid ka kahurid maha võetama ja lossi 
käsutusse antama.”

„Kuule, Peeter, mis siis muud, kui et meil tuleb oma plaani 
kallale asuda,” patsutas Carsten kaaslast ülemeelikult õlale, „aga 
selleks tuleb esmalt Kopenhaagenisse purjetada.” Kohkunud 
ilmel vaatas saarlane kaptenit.

„Kopenhaagenisse?” kordas ta öeldut, nagu mitte uskudes 
oma kõrvu, ja unustas korraks isegi mantlihõlmaga vehkida. 
„Seal pistetakse meid kohe pulkade taha või tõmmatakse raa 
nokka.”

„Kõik oleneb sellest, kuidas me kaubelda oskame,” irvi-
tas Rode. „Kopenhaageni abita me Sundi väinast läbi ei pääse. 
Tänasest oleme tervel Läänemerel lindpriid, keda võib rünnata 
ja uputada igaüks, kes vaid vähegi soovib.” Peeter Rhosen van-
gutas kahtlevalt pead. Mehed märkasid nõrka tuld, mis hakkas 
tasapisi laevalt laiule lähenema – paat oli teele saadetud.

„Kes meestest pardal on?” päris Carsten, jälgides silmadega 
tulukest.
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„Seni veel sinu meeskond. Homme pidi asehaldur uued 
mehed saatma,” seletas Rhosen. „Sinu meestele lubati küll 
amnestiat, kuid mul on sellesse vähe usku,” ütles ta, „see 
Ungern on üks igavene uss. Mehed oleksid juba täna laiali 
jooksnud, kui ma poleks neid veennud Lustakat Pruuti reidile 
tooma ja lubanud, et hommikuks oled ka sina platsis.”

„Kuidas sa selles nii kindel olid?” imestas Rode.
„Ega olnudki,” raputas Peeter pead, „aga laev oli tarvis 

reidile saada, et siit öö varjul putket teha.” Carsten Rode vaikis 
hetke ja pöördus uuesti lossi siluetti silmitsema.

„Ja kuhu sa oleksid putkanud?” päris ta üle õla.
„Kui aus olla, ei oska öelda, kuid esimese valuga oleksin 

purjetanud Abbruchi lõunapoolsesse külge, Wacholderi lahte, 
mis jääb Arensburgist vaadates saare varju. Toonud meie varad 
peidupaigast ära ja eks siis oleks juba näinud, mis ja kuidas.”

„Aga Elisabethi saadetis?” päris Carsten, pöörates uuesti 
pilgu lähenevale paadile. „Seda võib meil tarvis minna.”

„Sellega on pisut keerulisemad lood,” ühmas Peeter, „vask-
vutlari peitsin lossi, aga sinna ei tahaks praegu küll enam 
naasta.” Meeste jutu katkestas sahinal kaldakõrkjatesse randuv 
paat ja sõudjate vaikne jutupomin.

„Su Wacholderi lahe plaan on hea,” lausus Carsten paati 
astudes mõtlikult, „kuid peale kõige muu tuleb meil laeva väli-
must muuta, parrastele uus nimi maalida, ahtrisse Taani lipp 
heisata ja tekkidelt kahurid varju alla koristada, nii et need 
saaks vajadusel jälle kiiresti kätte.”

„Vöörikastell tuleb maha lammutada,” ühmas Peeter Rhosen 
kahetsevalt ja tõukas paadi kaldast lahti.



*
Kulutulena levis 1570. aasta lõpukuudel kõigis Läänemere sada-
mates uudis vene taani soost mereröövli Carsten Rode vangis-
tamisest ja tema kaaperlaevastiku laiali saatmisest. Räägiti, et 
isehakanud admiral oli oktoobrikuu lõpul ilmunud ootamatult 
ja vabatahtlikult mingi Abbruchi Ingli-nimelise pink tüüpi 
laeva pardal Kopenhaagenisse ning sadamakail kõigi silme all 
arreteeritud. Järgnevast ajalugu vaikib, kuid liikusid kuuldu-
sed, et kohe pärast seda, kui Taani ja Norra kuningas Frederik 
II kaptenit koduarestis külastas, kadus Carsten Rode ootama-
tult silmapiirilt. Meremeeste hulgas veeretati põnevaid lugusid 
Taani korsaarist, keda olla nähtud küll Cadizi sadamas Hispaa-
nias, siis jälle admiral Drake’i käe all Lääne-Aafrika rannikul 
Portugali laevadega võitlemas ning lõpuks osalemas Inglise 
admirali ümbermaailmareisil, kuid eks kõik seda liiki jutud 
kuulu ikka merefolkloori valda.
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I peatükk

„Emme-emme, Papalt tuli meil,” paristas Mats erutatult kööki 
tormates, „ta on kolmapäevast kodus ja ootab meid Tõnniga 
Saaremaale.”

„Oota-oota, Mats-poiss, ära nüüd rabista,” sasis ema Rita 
poja kangekaelselt püsti hoidvat heledat tukka, „mida see Papa 
täpselt kirjutas?” Mats tõi selja taga hoitud paberilehe nähtavale 
ja ulatas emale.

Kallid võitluskaaslased, vahvad Sindi maleva päälikud.
Ruttan teile teatama, et panen oma lipulaeva Taara Silja 
latgalite suure asula Riia juurde ankrusse, pakin reisikoti, 
hüppan Honda-nimelise ratsu selga ja põrutan järgmisel 
kolmapäeval Sindi poole. Olge siis Tõnniga keskpäeva aegu 
risttee peal ootamas, me peame päevase Muhu uisu peale 
jõudma. Muide, Saaremaal ootavad meid põnevad seiklused, 
mis on seotud Kuressaare piiskopilossi, selle salajaste 
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varakambrite ja vanade saarlaste meresõitudega. Seniks 
saadan koduseks tööks ja internetist uurimiseks ühe taani 
soost piraadi nime, kes ootamatul kombel peaks olema seotud 
Kuressaarega. Nimi on mehel Carsten Rode ja uuritav ajajärk 
16. sajand, mil suurem osa Saaremaast kuulus Taani riigile. 
Kena internetis surfamist ja peatse kohtumiseni!
Saaremaa Lembut, laevastiku päälik

„Papal läks midagi sassi,” konstateeris Tõnn, kes oli samuti 
Matsi jutu peale kööki loivanud ja nokkis uksepiidale toetudes 
nina, „praegu on täitsa suvi, mis uisutamisest ta seal pajatab.”

„Elementaarne, Watson,” kostitas Professor venda tolle enda 
väljendiga, „uisk ei ole mitte uisk uisutamise mõttes, vaid paat.” 
Oma kustumatu huvi tõttu tehnika- ja poliitikauudiste vastu 
oli ümmargusi prille kandev Mats saanud hüüdnime Professor. 

„Kuule, Mats, mis pada sa ajad,” turtsatas noorem vend 
pahaselt, „samahästi võiks siis suusk öelda.” Siinkohal pupsus 
Tõnn naerda ja kordas Papa kirjaridu: „ ... me peame päevase 
Muhu suusa peale jõudma.”

„Noh, mis melu siin käib?” ilmus köögiuksele isa Kalle. Ta 
vaatas kord ühe, siis teise venna otsa ja päris: „Kas porgandi-
peenrad on rohitud?” See küsimus ei leidnud heatahtlikku 
vastuvõttu. 

„Kuule, Papa saatis meili, pidi meile kolmapäeval järele 
tulema,” tõttas Mats teemat vahetama. 

„Ja lubas meid uisutades või suusatades Saaremaale viia,” 
lisas noorem vend itsitades.

„Kuidas uisutades, suusatades?” imestas isa Kalle ja lükkas 
prillid otsmikule.


