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Üle kümne aasta televisioonis ja 
fi lmitööstuses töötanud Mike 
meenutab päeva, mil ta juh-
tumisi MySpace’i keskkon-

nas Margiti profi ili otsa sattus. “Nägin 
ta profi ili ja see tundus intrigeeriv. Siis 
nägin, milliseid fi lme Margit oma lem-
mikutena on loetlenud, ja ta tundus veel-
gi intrigeerivam. Algul ei saanud ma aga 
üldse aru, kas ta on minust huvitatud või 
mitte,” naerab Mike. “Vahetasime mitu 
nädalat e-kirju, enne kui kohtusime, ja 
ma ei saanud ikka aru, kas Margit otsib 
vaid sõpra või midagi rohkemat.” 

Ka Margit tunnistab, et kirjavahetus 
oli neil tihe. “Mäletan, kuidas hakkasin 
iga päev Mike’i uut kirja ootama, rääki-
sime fi lmidest ja fi lmitegemisest, avas-
tasime, et meil on palju ühist. Seda juba 
teadsime, et elame samas linnas, aga siis 
avastasime üllatusena, et elame ka samas 
linnaosas ja teineteisest vaid viie minuti 
jalutuskäigu kaugusel.”

Margit ja Mike kohtusid Leedsis ajal, 
mil Margit tegi seal ülikoolis magistri-
kraadi. “Olin paar kuud Inglismaal ela-
nud ja üks kursuseõde innustas mind, et 
ma endale veebis tutvumisprofi ili teek-
sin,” meenutab Margit. “Kohtinguvee-
bilehed olid hirmutavad ega meeldinud 
mulle. Mulle ei meeldinud enda kohta 
avalikult palju infot üles riputada. Esi-
mene fotogi minust oli pigem selline 
tagasihoidliku eestlase udupilt.”

Esmaklassiline pokkerinägu

Mike ei teadnud, kas nende esimene 
kohtumine saab olema kohting või nii-
sama kinoskäik, kuid õnneks järgnes esi-
mesele ka teine, mis oli veidi julgusta-
vam. “Tundub, et eestlased on sündinud 
esmaklassiliste pokkerinägudega, igata-
hes pole need lihtsad lugeda ja kindlas-
ti mitte esmakohtumisel,” arvab Mike, 
kes enne Eestisse tulekut arvas, et kõi-
ge reserveeritumad inimesed maailmas 
on inglased. “Nüüd tean, et see on tõest 
kaugel – eestlaste kõrval tunduvad ing-
lased päris ekstraverdid. Eestlasega sõb-
raks saamiseks pead ületama mitmeid 
barjääre, aga kui see sul lõpuks õnnetub, 
oled sõber elu lõpuni. Teistes kultuuri-
des saadakse silmapilkselt sõbraks, aga 
sõprus unustatakse sama kiiresti. Sel-
les suhtes on eestlased erilised, et nad 
ei lase sind oma ellu enne, kui on sinus 
sada protsenti kindlad – mulle tundub 
see osa siinses kultuuris eriti imetlus-
väärsena,” muheleb Mike. 

Margit kiidab vastukaaluks aga Ing-
lismaad, kus talle jäi kohe silma inimeste 
sõbralikkus. “Eestis kodus käies hakkas 
iga kord aina rohkem silma see, kui mor-
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Margit Keerdo-Dawson (36) inter-
netis oma tulevase abikaasa, ingla-
sest Michaeliga (33). Kodu on nad 

rajanud Eestisse, sest nagu ütleb 
Mike: “Eesti naiste rahvussport 

tundub olevat minna välismaale, 
leida sealt endale mees ja siis ta 

Eestisse elama tuua.”
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