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Piia Präänik kolib isa, ema ja kass Nuustikuga 
hubasesse puumajja Papli puiesteel. Tema 
uus aastasoov on lihtne: leida uues kodus 
palju sõpru. Ja Piia ei pea pettuma! Maja 
number 5 on lahedatest tegelastest pungil – 
alates ülakorruse pontsakast bernhardiinist 
ja riidekapis redutavast koist ning lõpetades 
Kanadast pärit Jackiga, kes armastab kohu-
tavalt karusid. Ja siis on Piial ju veel maailma
parim onu Rasmus, kes armastab punki 
ja pungi.

Kairi Look (snd 1983) on eesti lastekirjanik. Kirjastus Tänapäev 
on avaldanud kolm Kairi raamatut: „Leemuripoeg Ville teeb sää-
red” (2012, III koht lastejutuvõistlusel „Minu esimene raamat”), 
„Lennujaama lutikad ei anna alla” (2014, I koht lastejutuvõist-
lusel „Minu esimene raamat”) ja „Peeter, sõpradele Peetrike” 
(2014, Tartu lastekirjanduse auhind).

Ada Goot

Ada Goot ja kummitushiir 

ja kummitushiir 

Ada Goot 
elab Tontlikus Gooti Kojas koos oma isa, paljude 

teenijate ning poole tosina kummitusega. Kuid tal pole 
ühtegi sõpra, kellega koos uurida teda ümbritsevaid suuri ja 

kõhedusttekitavaid hooneid ning aedu.

Kuid äkki ühel ööl muutub kõik. Ada kohtab kummitushiirt, 
kellel nimeks Ishmael. Koos teevad nad plaane, kuidas 

lahendada Tontliku Gooti Koja kummalisi juhtumeid ning 
saavad teada rohkem, kui iial 

loota oskavad...
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Kõik muutub Kixi elus, kui ühel päeval ilmub 
nende pere õuele ilus valge mäestikukoer. Poiss 
saab selle salapärase koeraga sõbraks ja paneb  
talle nimeks Sam. Kõige parema meelega veedab 
Sam oma päevi Kixi seltsis ja talle meeldib hirm-
sasti kogu aeg pai saada.

Kixil on aga mure: mis siis, kui Sami omanik 
tahab koera tagasi? Ühel verd tarretama paneval  
ööl peab Kix tõestama, kui väga ta seda koera  
armastab.

See raamat põhineb tõestisündinud lool. Kui kirjanik 
Edward van de Vendel oli külas oma venna perel  
Kanadas, ilmus nende juurde suur valge koer. 
Seiklus, mille nad selle koeraga läbi elasid, on nüüd 
kirjas selles raamatus. 
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See raamat ei ole väljamõeldis.
2010. aasta suvel veetsin puhkuse Ka-

nadas. Minu venna farmi ilmus lumivalge 
koer. Ära ta enam ei läinud, ta oli valinud 
meid kõik oma karjaks. Panime talle nimeks 
Sam, kuigi ta nimi oli Nanook.

Aegamööda saime teada tema loo. Lugu 
siin raamatus põhinebki kõigel sellel, mida 
meile jutustati ja mis pärast seda juhtus.

Seepärast tahan tänada eelkõige oma 
venda René van de Vendelit ja tema naist 
Karen Christiet. Tänatud olgu ka nende lap-
sed Nicolette, Anthony, Matthew ja Anna 
ning vanaisad-vanaemad: Dick ja Rieta van 
de Vendel-Groot ning Jamie ja Marilynn 
Christie. Oh, ja muidugi hobused ja koerad: 
Sal, Bailey, Trail, Keysha ja Ruka. Ahh, ja 
samuti kass Kapten, kes ei saanudki raama-
tus kohta.

Aga eelkõige kuulub mu tänu Samile. 
Tema on see muinasjutukoer, kes on päri-
selt olemas. Ja kellega on kõik hästi – seda 
võin teile kinnitada.

Edward

P. S. Raamatud, mida Kix loeb, on põrsas 
Mercy Watsonist (kirjutas Kate DiCamillo 
ja pildid tegi Chris Van Dusen) ning kapten 
Trussiku seiklustest (kirjutas ja joonistas 
Dav Pilkey).

P. P. S. Crackeril läheb ka hästi.


