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Originaalne Keskus 2020 

 „Viimane lahke maja” on enamat kui kultuurilooline teejuht või ülevaade Narva 

jäädvustamisest reisikirjades, memuaarides ja ilukirjanduses läbi aegade, seda 17. sajandist 

kuni II Maailmasõjani.  

Narva linna kirglik armastaja Katri Raik ühendab reisiraamatu ja kultuuriloolise ülevaate 

parimad omadused. Tulemuseks on teos, mida on mõnus lehitseda, otsides just 

hetkemeeleoluga sobivaid palasid nii tänapäeva kui jäädavalt kadunud Narva põnevamate 

paikade kohta. Kuid raamatu võib ka kaasa võtta lühematele ja pikematele jalutuskäikudele 

Narva.  

Oluliste kohtade ja piirkondade järgi liigendatud teos annab põhjaliku ja mitmekülgse ülevaate 

sellest, milline on Narva kunagi olnud ning kuidas ta on saanud selliseks, nagu on praegu. 

Raekoja plats ja selle ümbrus, Hermanni ja Jaanilinna kindlus, Kreenholmi tööstusarhitektuur, 

Joaoru nüüdseks kadunud puitlinnaosa ning palju muud on leidnud oma tee erinevatesse 

reisikirjadesse, romaanidesse, luuletustesse ja mälestustesse – kõnekamad katkendid neist 

manavad lugeja silme ette nii olemasoleva kui hävinud Narva eluolu ja meeleolu.  

Selles suuresti kadunud maailmas aitavad orienteeruda linna piirkondade skeemid ja ajalooline 

fotomaterjal. 

Raamat on olemas Iisaku, Kiikla ja Mäetaguse raamatukogudes. 
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Tädi Tiia aias elavad koos lillkapsad, redised, herned, porgandid ja paljud teised köögiviljad – 

kes põllul, kes kasvuhoones, kes kompostihunnikul. Nagu ikka ühes korralikus aias, ei puudu 

sealt ka kartul, kes oma tarkuse ja tasakaaluka olekuga on justkui loodud valitsema. Köögiviljad 

erinevad üksteisest nii välimuse kui ka iseloomu poolest, nad tülitsevad ja lepivad, igatsevad ja 

pettuvad. Jah, elu kartuli kuningriigis pole alati lihtne, aga kõiki neid värvikaid tegelasi ühendab 

suur unistus saada kord söödud!  

„Kartuli kuningriik“ sisaldab humoorikaid ja fantaasiaküllaseid lugusid aedviljadest ning on 

tore lugemisvara koolieelikutele ja vanematelegi lastele, lapsevanematest rääkimata. Kõik lood 

on välja mõeldud ja teksti kirjutamise käigus ei kurvastatud ühtegi köögivilja. 

Helena Koch (1989) töötab Eesti Lastekirjanduse Keskuses ning on õppinud kirjandusteadust 

Eestis ja Saksamaal. Varem on ta avaldanud lasteraamatud „Loomaaed lasteaias“ (Päike ja Pilv, 

2019) ja „Kõhu mäss“ (Tammerraamat, 2020) ning jutte ajakirjades Täheke ja Hea Laps.  

Raamat on olemas Iisaku, Kuremäe, Mäetaguse ja Pagari raamatukogus. 
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