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Nii kaua kui mäletan, on kodused mugavused minu jaoks alati väga palju tähendanud. Mina olin kooli ajal see tüdruk, kes kunagi ei tahtnud kellegi poole ööbima
jääda, ja mõtlesin välja tobedaid vabandusi, et saaksin minna koju, magama oma
voodisse, oma tuppa, oma katuse alla. Võib julgelt öelda, et kodused mugavused
olid minu jaoks liigagi tähtsal kohal.
See tuli iseäranis selgesti ilmsiks täiskasvanuna, kui pidin aeg-ajalt hotellis
peatuma (mis pidanuks ju olema väga põnev kogemus) – ma ei suutnud seda
nautida. Padjad olid teistsugused, voodiriided ei olnud minu omad, tuba oli täiesti
isikupäratu ja jättis mulje ülisteriilsest keskkonnast. Kuid mõne aja pärast hakkasin märkama pisiasju, mis panid mind end kodusemalt tundma: tere-tulemastkirjake, näkside valik, veepudelid voodi kõrval öökapil ja mullivann. Kui sõbrad
või pereliikmed minu poole ööbima jäävad, soovin alati, et nad tunneksid end
kui omas kodus. Ma ei taha, et nad kogeksid samasugust tühja hotellitoa tunnet
ja tajuksid end olevat kaugel eemal kõigist kodustest mugavustest.
Kui keegi mind võõrustab ja on selleks puhuks välja otsinud mõnusa teki,
ehistuled, puhtad linad ja erilise tee, mida ta teab mind armastavat, siis tähendab
see mulle väga palju. Tunnen end tõepoolest hinnatuna, kui keegi on otsustanud näha veidi lisavaeva ja pidanud meeles neid pisiasju, et ma end koduselt,
vabalt ja mugavalt tunneksin. Ja seetõttu pean oma kohuseks pakkuda sama
tunnet ka kõigile neile, kes mind külastavad või minu korraldatud peole tulevad.
Juba väga varajases eas panin tähele, kui palju vaeva nägi ema meie
sünnipäevapidude ja enda tehtud kostüümide kallal. Mõni laps võis kanda
peent poest ostetud Tuhkatriinu kostüümi, kuid minul oli ema tehtud uhke
näkineiu saba, mis oli meisterdatud läikivast riidest ja mille sisse oli õmmeldud
mullikile, peas karrast tehtud sädelevad juuksed ja käes papist peegel, mille
tagaküljele oli kleebitud sadu ehtsaid merikarpe. Ema veetis tunde, küpsetades
meile sünnipäevatorte ja valmistades neile keerukaid kaunistusi (ühel neist oli
kujutatud karude piknikku koos fondant’ist karude ja tillukeste piknikutoitudega),
ning korraldas halloween’i pidusid oma sõpradele, mille puhul ta ehtis kogu
maja ämblikuvõrkude ja nööri otsas laest alla rippuvate plastist nahkhiirtega.
Ma imetlesin tema oskust muuta kõik nii muinasjutuliseks. Võib öelda, et oma
võõrustajageeni olen saanud temalt!
Niisiis, kui sain küllalt vanaks, et hakata pidude ja tähtpäevade korraldamisel kaasa lööma, olin ka mina valmis vaeva nägema. Aastate jooksul olen aru
saanud, et just väikesed detailid on kõige olulisemad. Kui ma kodust välja kolisin
ja omaette elama hakkasin, hüppasin pea ees võõrustamise maailma ja taipasin, kui väga ma naudin oma ideede elluviimist ja külalistele erilise kogemuse
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pakkumist. Näiteks meeldib mulle kirjutada külalise nimi kriiditahvlile, et teda
saabumisel tervitada; piserdada padjapüürile lavendlilõhnalist unespreid; panna
kokku ööbimiskomplekt väikese hambapastatuubi ja maitsva kesköise suupistega
ning pidada meeles varuda hommikusöögiks just neid helbeid, mis külalisele
meeldivad. Sõpru ja peret võõrustades olen hakanud tundma end kui kala
vees. Olen läbi ja lõhki teistele meeldida püüdev inimene, kuid ma olen ka väga
loominguline ja mulle meeldib võtta käsile mõni projekt (tunnen üha enam, et
pidanuksin hakkama elukutseliseks peokorraldajaks). Miski ei paku mulle rohkem
rõõmu, kui millegi tähistamiseks leidlike ja lõbusate ideede kombineerimine ja
teostamine ... kellegi teise jaoks. Ma tõesti usun, et üks parimaid asju maailmas
on tunne, kui keegi korraldab sulle peo, ent korraldada ise pidu kellelegi teisele
ja näha, kuidas tema nägu särama lööb, on sellest veelgi vägevam!
Võõrustamine ei tähenda üksnes seda, et saate olla peokorralduse kuninganna.
Oluline on hoopis see, kuidas külaline end teie juures tunneb – ja ma loodan, et
see raamat näitab teile, kuidas sellised läbimõeldud detailid nagu värske tulbikimp
ja tagavara-telefonilaadija öölaual (sest teate juba ette, et ta on enda oma maha
unustanud) panevad külalise end tõega teretulnuna tundma. „Tulge külla!“ on
kogumik kõigest sellest, mida olen avastanud ja teada saanud heaks võõrustajaks
olemise kohta: kõik nipid, trikid ja mõttevälgatused, mida tahan teiega jagada, olgu
selleks rahvarohke üllatus-sünnipäevapidu parimale sõbrale, nädalavahetuseks
külla sõitnud sõprade võõrustamine või isegi koerale korraldatud trall.
Olenemata sellest, kas olete loomingulised nagu mina ja mu ema või jääte
hätta isegi paberlaterna kokku kleepimisega, jagan teile nõuandeid, kuidas luua
midagi erilist. Ma loodan, et leiate neilt lehekülgedelt inspiratsiooni terveks
aastaks, olgu tegemist enda tehtud dekoratsioonidega, tähtpäevaküpsetistega
või nõuannetega, milliseid kaunistusi ühe või teise sündmuse puhul kasutada
ning mida koos sõpradega väljas ette võtta. Te ei pea toimetama köögis nagu
meisterkokk – minu puhul on ilmselt just kokkamine võõrustamisega seoses
kõige nõrgem külg. Minu ema jaoks on see aga külaliste vastuvõtmisel üks
lemmikumaid tegevusi (võib-olla serveerin ka mina ühel ilusal päeval 8-käigulise eine, mis sobiks Disney-banketile). Kuid loodetavasti tõestab see raamat
teile, et peo õnnestumiseks ei ole ilmtingimata vaja terveid päevi köögis veeta,
valmistades ette pidusööki. Olenemata sellest, kas teie käsutada on lõputu
hulk aega või pole teil seda üldse ning kas võite lubada endal kulutada väikese
varanduse või peate lugema sente, leiate siit kindlasti midagi niisugust, mille
abil tagada külalistele võrratu äraolemine, ning midagi niisugust, mis paneb neid
teie korraldatud pidu veel aastaid hiljemgi meenutama.
Seega olete oodatud minuga ühinema, et võtta ette retk läbi aastaaegade,
mille käigus jagan teiega oma ideid, mis võiksid teilgi tagataskus varuks olla, kui
soovite saada võõrustajate kuningannaks
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