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saab sobivalt nimeks Pada. 
“Siin on huvitav elada, saab 
luua ja teha paljusid asju, mis 
Rootsis on ära tehtud. Seal on 
turg küllastunum ja inime-
sed juba igal pool ees,” kiidab 
Christian Eestit kui võima-
luste maad.

Mees mitme andega

“Christianil on palju energiat 
ja andeid. Peale selle, et ta on 
suurepärane kitarrist, on ta 
ka väga hea kokk,” kiidab Lii-
si silmade särades ja lisab, et 
kallima erihuvi kokanduses 
on maitsestamine. “Kui mina 
teen kala, lisan niisama soo-
la-pipart ja pistan ahju, aga 
Christiani lemmikud on iga-
sugu maitseained. Ta teeb 
roogade juurde eriliselt hõrke 
maitsestatud kastmeid, eriti 
head on tema aasiapärased 
karri- ja nuudliroad.”

Christiani kirglikku suh-
tumist näitab seegi, kuidas ta 
terve aasta otsis maa-
ilma parima bur-
geri retsepti. 
“Ta tegi tõe-
list uurimus-
tööd, nagu 
t e a d l a n e ,” 
naerab Liisi. 
“Otsis inter-
n e t i s t  ü l e 
maailma kirju-
tisi ja märkmeid 
inimestelt, kes bur-
gereid uurinud, käis ise 
multimiljon kohta läbi ja kat-
setas erilisi variante meister-
damisega – wasabi’ga, vürt-
sidega jne. Kutsusime sage-
li sõpru külla tema erinevaid 
miniburgereid sööma. Chris-
tiani suur rõõm ongi omateh-
tud toitu teistega jagada, näen 
seda tema silmadest, kuidas 
ta ootab, mida tema toidust 
arvatakse. Kui see meeldib, 
särab tõeline õnn üle ta näo,” 
kiidab Liisi armastatut. 

Peatselt avatavas suveklu-
bis Pada on plaanitud pakku-
da mitmesugust mõnusat aja-
veetmist – galerii, džässiklu-
bi, õuekontsertide näol jne. 
“Seal hakkavad toimuma pal-
jud head kontserdid ja Liisi 
ise lubas ka meil üles astuda,” 
on Christian uhke ja õnne-

lik ning lisab, et suvekohviku 
Pada mõte on luua uus linna-
ruumiosa, mis oleks avatud 
kõikidele headele üritustele, 
mõtetele ja ennekõike tore-
datele linnainimestele.

Piisas hetkest

Liisi ja Christian tutvusid 
Londonis muusikaõpingu-
te käigus. “Tutvusime juhus-
likult, kui otsisin tuttavate 
kaudu endale saatjaks kitar-
risti. Meil tekkis Christiani-
ga kohe selline äratundmise 
hetk,” kirjeldab Liisi õnneli-
kult. 

Noored kolisid kokku suh-
teliselt ruttu ja elasid Londo-
nis Chiswicku linnaosas, 
kamba peale üüritud maja 
pisikeses katusekambris, nii 
nagu see Londonis tavaks. 
Liisi ja Christian kinnitavad 
heatujuliselt, et tülisid ega 
arusaamatusi neil ei tekkinud, 
kuigi vahel oli vaja kõvasti 

kompromisse teha, 
et kes koolitöö 

jaoks millal ja 
millist muu-
sikat kuu-
lab ja muud 
s e l l i s e d 
pis ia s jad . 
“Olin koha-

ti isegi vei-
di mures, kas 

meil on ikka 
kõik õigesti, sest 

kuidagi nii loomulikult 
sujub ja me peaaegu kuna-
gi ei tülitsenud,” naerab Liisi, 
kes kirjeldab Christianit kui 
rahulikku, tasakaalustavat, 
loovat ja väga head inimest, 
kes niisama ei vingu ega tee 
etteheiteid. 

Kodutöödega on neil 
samuti asi kenasti paigas – 
koristab peamiselt Liisi ja 
süüa teeb Christian ning tei-
ne siis abistab. “Londoni-
periood oli meil üliõpilaselu, 
kodust kaugel ja rahaga pidi 
väga hoolikalt ümber käima,” 
kirjeldab Liisi. “Ma ei usu, et 
see aeg Londonis oleks mul 
ilma Christianita nii tore ja 
lihtne olnud. Temaga koos ei 
tundnud ma isegi koduigat-
sust. Christian on positiivne 
ja rahulik inimene, kes sisen-
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Selle aasta detsembris 
saab Liisil ja Chris-
tianil täis neli aas-
tat kooselu. Eestis-

se kolisid nad eelmise aasta 
novembris. Valik Eesti kasuks 
polnud keeruline, sest Chris-
tianile siin meeldib. Varem 
oli ta Liisiga Eestis külas käi-
nud nii nädalakese kaupa, 
suviti vahel ka pikemalt. Liisi 
vanemate ja õe-vennaga saab 
Christian hästi läbi. Liisi ema 

räägib Christianiga eesti kee-
les, sekka mõned ingliskeel-
sed sõnad, aga aru saab ing-
lise keelest hästi. “Isa on mul 
vaiksem suhtleja, aga tundub, 
et on mu valiku heaks kiit-
nud,” naerab Liisi. 

Nüüd, kui Liisi ja Chris-
tian Eestis paiksed on, õpib 
Christian tasapisi eesti keelt 
ja teeb ettevalmistusi suve-
klubi avamiseks. Kultuurikat-
la aias juba mais avatav koht 

Olin isegi 
veidi mures, 

kas meil on kõik 
õigesti, sest nii 

loomulikult 
sujub.


