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Frauke Scheunemann Winston – salamissiooniga kõuts  

Kirjastus Tänapäev 2020 

 „Tähendab, kui sa seda lihtsat teksti pähe õppida ei suuda, siis pead selle endale lihtsalt üles 

kirjutama, nii hästi-halvasti, kui oskad.“ 

„Pähe õppida? Mis see veel on?“ 

„Kuule, Winston! Sa oled professori kass, võiksid veidike targem olla.“ 

Kuidas palun? Milline häbematus! 

„Ma ei tea ühtki endast targemat kassi,“ nohisen nördinult. 

Briti lühikarvalist tõugu kõuts Winston, täisnimega Winston Churchill, elab koos oma 

füüsikaprofessorist peremehega Hamburgi ühes mainekamas rajoonis suures korteris. Winston 

on oma eluga igati rahul: majapidajanna valmistab iga päev värsket toitu ning päevad 

mööduvad pehmel sohval pikutades ja aknast hoovikasse jälgides. 

Kõik muutub päeval, mil ametisse asub uus majapidajanna ning korterisse tuleb elama ka 

tema 12-aastane tütar Kira. Eneselegi ootamatult leiab Winston tüdrukus endale hea sõbra 

ning püüab omalt poolt aidata Kiral uues koolis sisse elada ja sõpru leida. Ühel jalutuskäigul 

äikeselöögi toimel tekkinud magnetvälja mõjul lähevad aga kassi ja tüdruku kehad vahetusse. 

Uue olukorraga tuleb mõlemal harjuda „käigu pealt“, sest lahendamist vajab Kira ema ja tema 

endise elukaaslase probleemipundar, mis kohati lausa kriminaalseks kisub. Kui aga tegutsema 

asub kõrgest soost salamissiooniga kõuts, saab lõpplahendus olla ainult üks – õnnelik. 

Raamatus on vaatluse all mitmed keerulised teemad: sõprade leidmine ja nende hoidmine, 

uute klassikaaslastega kohanemine, koolikius ja eelmisest eluperioodist kaasa tulnud 

probleemidega toimetulek. Taustal veel ka rahvus- ja pagulasprobleemid. Raamat on 

kirjutatud mõnusa huumoriga:  läbi kassi silmade edasi antuna, aitab see raskeid teemasid 

lahata lapsele arusaadaval moel.  

Raamat on pälvinud tunnustuse  Hea Lasteraamat 2020. Teos ootab laenutajaid Iisaku ja 

Kurtna raamatukogudes. 



 

 

Viktoria Schwab „Kummituste linn“  

Ilmunud Rahva Raamat 2020 

Ta vahib mulle ainiti otsa. Mitte minust mööda, nagu teistel kummitustel kombeks, vaid mulle 

otsa. See mõjub nii, nagu veaks keegi sõrmega mööda mu selgroogu. Ta tumedad silmad 

rändavad üle mu rinnaesise ja peatuvad valguskeerul mu rinnus. Ilme, mis üle ta näo libiseb, 

väljendab nälga. 

„Cassidy…“ kostab hääl taas, aga vaibub, kui naine punases ümisema hakkab. 

Ta hääl lõikab läbi surnuaia, on vaikne, mahe ja magus. Justnagu sõrmitseks keegi mu roiete 

taga pillikeeli. Meloodia heliseb vastu mu luudes, mu lihastes, mu peas. 

Cassidy vanemad kirjutavad raamatuid. Ja mitte tavalisi, vaid raamatuid maailma kõige 

kummitusterohkematest paikadest. Isa hooleks on teaduslik pool ja ema lisab juurde põnevaid 

legende ja müüte. Just enne koolivaheaja algust tuleb perel aga oma puhkuseplaane muuta 

ning siirduda sooja päikese ja rannaliiva asemel hoopis Edinburghi – filmima üht osa 

kavandatavast telesarjast, mille käigus rännatakse mööda maailma kummitusterohkemaid 

paiku.  

Cassidyle ei ole see sugugi meeltmööda, sest ka temal on kummitustega oma suhe – ta nimelt 

näeb neid ja saab nendega rääkida. Ka tema parim sõber, Jacob, on kummitus. Nimelt päästis 

poiss tüdruku uppumisest ning sellest ajast peale on Cassidyl võime siseneda kummituste 

maailma, ehk nagu ta ise seda nimetab „minna läbi Loori“. Edinburghis on Loori tõmme aga 

eriti tugev ning ta ei ole kindel, kas suudab sellele vastu seista.  

Kui tavaliselt liiguvad surnute riigi ja elavate maailma vahel kummitused ise, siis selles 

raamatus on see võime antud tavalisele tüdrukule inimeste maailmast…ehkki, kas ta ongi nii 

väga tavaline tüdruk…Kaasahaarav noorteraamat, mis sobib lugemiseks keskmisele koolieale, 

kuid ka täiskasvanud leiavad sealt üht-teist põnevat. 



„Kummituste linn“ on sarja esimene raamat. Peategelase seiklused jätkuvad sarja teises osas 

„Luude tunnel“.  

Raamat on pälvinud tunnustuse  Hea Noorteraamat 2020 ja ootab laenutajaid Kurtna 

raamatukogus. 


