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Capitolul 1
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De ce mama dracului am vrut si mi fac

actri!5?
De fapt, nici nu cred ci am vrut. Pur gi sim-

plu s-a intAmplat.
imi amintesc ci eram la universitate gi o

colegi m-a rugat si merg cu ea la un casting pen-

tru un rol secundar intr-un serial gen telenoveli,
foarte de succes la vremea respectivS. Soarta a

fdcut ca acolo sd dau nas in nas cu producdtorul,
care a rimas din prima secundi cu ochii a!in-
tili asupra mea gi mi-a spus ci are un rol special
pentru mine. Omul, pulin dus cu capul, mereu
imi spunea ci sunt ca fiica lui, dar in timp, am

descoperit cd era un nebun frumos, cu multl
imaginafie, care nu numai ci mi-a dat un rol in
acel serial, dar fdcea tot posibilul' ca filmdrile
sd se desfdgoare in funclie de orarul meu, con-

siderAnd cI educalia este, de asemenea, foarte
importantl. Rolul meu s'a intins pe mai multe
episoade ;i spre surprinderea mea, ofertele au

continuat sI vini.
Pdrinlii mei, doi oameni cu o carierd poli-
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tici destul de ocupatd, cu care eu nu prea imi
doream si am legituri, nu au fost de acord cu
decizia mea de a apirea in filme, chiar dacd in
paralel studiile mele erau luate foarte in serios
gi deja incepusem si fac nigte investilii degtepte
cu noile mele prietene, care i-ar fi surprins chiar
gi pe ei.

Aga ci producdtorul meu, un bitrAn la
aproape 60 de ani, cu barbd albd ce mereu imi
amintea de Mog Crdciun, gi-a luat in serios rolul
de tati pentru fata de 20 d,e ani, care era vAnati
de tot felul de regizori pentru filme ieftine gi
prost pldtite. Aga cd el e cel care m-a prezentat
regizorilor gi producitorilor seriogi, care respec-
tau talentul gi recomanddrile acestui om cu zeci
de ani in domeniu.

Nu am fost niciodatd o figurantd gi chiar
dacd am avut o situafie financiarl bund, mi-a
plicut sI am o viafi modesti gi un stil de viafi
sdndtos. Ceea ce lor le-a pl5cut, era faptul ci
nu eram genul de actrigi care le-ar fi creat pro-
bleme, care nu rupea cluburile gi nu avea antu-
raje nocive, uram drogurile;i niciodati nu beam
mai mult de un pahar de vin la astfel de intruniri.
Pe lAngd toate astea, toli imi ldudau talentul, fru-
musefea gi inteligenfa, aga ci primul rol serios
l-am primit in foarte scurt timp. Filmul a fost un
blockbusteS, iar numele meu era deja pe buzele
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tuturor, chiar daci rolul meu fusese secunda6,

de suport pentru tipul care era in prim-plan.

$i aga a inceput aventura gi mirturisesc ci
a fost nevoie de mult efort. Iar cu;i mai mult aju-

tor din partea celor 4 prietene ale mele de suflet,

am reugit si termin gi studiile cu note foarte

bune.
PAnd la finalul universitdlii aveam cAteva

milioane de dolari, pe care le ob;inusem din
diverse investifii. Banii pentru investi,tii nu i-am

luat de la pirinlii mei, am refuzat orice ajutor
din partea lot cAnd gi-au aritat repulsia fafi de

mine ca actrifd. Aga ci banii cfutigali din filme ii
investeam cu cap in afaceri bine studiate impre-
und cu fetele mele.

Urmitorii ani au fost mai relaxanfi, pentru

cd nu m5 oboseam foarte tare cu filmirile, prefe-

rAnd si nu mi forlez prea tare gi nu filmam mai

mult de un film pe an sau chiar mai rar. $i asta

pentru cd imi gisisem un hobby pe sufletul meu:

sI desenez.
Mai exact, intr-un tur de promovare al unui

film prin faponia, am descoperit lumea manga,

adici lumea benzilor desenate. $i cum mie imi
e fricd si desenez gi mai ales sd citesc, am avut

aproape un an in care mai tot timpul liber mi
l-am ocupat cu povegti de dragoste exprimate
prin benzi desenate.
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Eram fascinatd. $i am inceput gi eu si md
joc, pAnd cAnd o amicd de la o edituri, venitd in
vizitd pe la mine, mi-a descoperit schi;ele gi m-a
incurajat si continuu cu aceasti pasiune. Un an

mai tArziu, lansam in Asia prima carte de benzi
desenate, bineinleles cd sub un nume fals, pen-
tru cd gi aga incepeam incet, incet, si md satur
de atenlia pe care presa mi-o dddea, mai mult
decAt era cazul.

Erau intrigali ci am o viafd aga cuminte,

finAnd cont de faima mea care crescuse atAt de
repede. Am incercat, in primul rAnd, sI ascund
prietenia mea cu fetele, pentru ci ele urau publi-
citatea gi nu voiau sd fie in centrul atenfiei, cu

atAt mai pufin afacerile noastre ;i adevdratele
sume de bani pe care le aveam. Totul era legal,
dar preferam ca viafa noastri si fie tot mai dis-
cret5.

Deanne m-a invigat diferite trucuri de-ale
ei gi astfel, cu un mic calculator in fa!5, inv5-

lasem de la ea chiar ;i cum si sparg site-urile
unor ziare de scandal gi sd le amefesc pulin mai
tare articolele, cAt sd nu se mai vad5 ce min-
ciuni scriau despre mine. Deanne a zis ci mi pri-
cep destul de bine la asta, dar nu am simlit acea

atracfie atAt de mare ca ea pentru programele
de calculator gi m-am rezumat doar la desene ;i
actorie.
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Dar ziarigtii au continuat si caute. Chiar

daci nu giseau nimic, continuau si se agale de

mine gi de orice apari;ie imi fdceam. Nu erau

mulli cu aceasti obsesie, dar o publicafie, in
mod special, a devenit foarte insistentd, dupd ce

proprietarul ziarului mi-a ficut nigte avansuri 9i
eu l-am refuzat foarte politicos.

Micar daci ii dddeam una in guri, in!e-
legeam reaclia lui, insi refuzul meu a dus la o
mare frustrare din partea lui gi s-a decis si igi
trimitd cAgiva prieteni de la redacfie si stea dupl
coada mea mereu. Nu ii puteam opri gi respectau
o anumiti distanfi, cAt si nu pot acliona legal cu

nimic impotriva lor. Era o teroare mai mult psi-

hici, pentru ci erau mereu acolo, in spatele rneu,

in magina din spate, la cealalti masi din restau-

rant. De multe ori nici nu ficeau poze, doar mi
urmireau cu privirea gi luau notife.

Era exasperant.
Colin, soful Deannei 9i fost asasin plitit de

meserie, s-a oferit sd md ajute, goptindu-mi cd

o face, dar sd nu afle Deanne, cd altfel il omoard

ea pe el. Normal cd era o glumd din partea lui gi

bineinleles cd Deanne l-a auzit cAnd mi-a propus

acest lucru ;i i se ridicase pdrul in cap, ca la vri-
jitoare. Dal redevenind serios, dupi ce el a rAs

maxim de reaclia ei, s-a uitat la noul lui partener
de afaceri, Nicholas, cu care are acum o firmi de
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protecfie gi s-au oferit si imi dea cAgiva biieli pe
post de gdrzi de corp. Am refuzat, pentru c5,zia-

rigtii d;tia nu reprezentau niciun pericol. Erau

cu adevirat pa$nici, doar ci mi terorizau psihic.
Nicholas, iubitul prietenei mele Sofia, mi-a

bitut cu ocazia asta un apropo, cd au ei un biiat
nou la firmd, care este foarte drigu! gi daci ag

vrea, mi-l trimite chiar pe acela, ci poate desco-
pdr gi eu in el iubitul perfect, aga cum s-a intAm-
plat intre el gi Sofia, de care s-a indrlgostit cAnd

el era garda ei de corp.
Am refuzat gi acea varianti. Eram epui-

zati de acest subiect gi simfeam nevoia si iau o
pauzl.. Si fug de to;i gi de toate. Nu gi de priete-
nii mei, dar cu toate ci ei erau acurn singurele
motiVe pentru care mai suportam teroarea psi-
hicd venitl de la ziarigti in oragul ista, era pen-

tru cI nu voiam si plec de lffngd ei.

Dar; pe de altd parte, cAnd eram cu ei ince-
peam sd simt cd imi doresc tot mai mult sd arn
gi eu ce au ei. Cele patru prietene ale mele erau
acum alituri de birbatul viegii lor. Acel ,,3 plus"
pe care Cate ni-l pusese ca standard pe la ince-
putul anului. Soarta a ficut ca fiecare, una dupd
alta, sd il giseasci pe acel blrbat 3 plus, care si
le ofere 3 orgasme intr-o noapte plus'o imbrifi-
gare caldd gi sincerd la final.

Acegti bdrbali au ridicat cu mult gtacheta
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gi au dovedit ci existd gi mai mult de 3 orgasme

intr-o noapte gi nu doar o imbrifigare, dar sd te

lini in brage toati noaptea..
Erau dovada vie a bdrbatului perfect, fie-

care prin felul lui de a fi. Birbali puternici, amu-
zanfi, frumogi, dar in primul rAnd erau iubitori,
extrem de atenfi 9i respectuogi cu prietenele
mele.

Doar eu eram singur5. Nu mI simfeam nici-
odatl exclusl sau marginalizatd cAnd ne strAn-

geam tofi, dar nu puteam sd nu imi doresc sI am

gi eu pe cineva la fel de iubitor; pe cineva cdruia
si ii spun toate secretele mele gi cu care si fiu
la fel de natural5 pe cAt sunt al5turi de prietenii
mei. Cineva pe care si il aduc aici in fala lor ;i
ei sI il indrigeasci la fel de mult pe cAt ii indr5-
geam eu pe cei patru bdrbafi care igi cA,stigaserd

locul in viala prietenelor mele gi implicit, in a

mea.
Dar acum, eram congtientl ci era cel mai

nepotrivit moment al viefii mele de a ldsa un

birbat in inima mea. Pentru ci eram la fel de

congtienti ci, in clipa urmitoare, ar fugi daci ar
vedea nebunia din viafa mea, creatd de obsesia

unor ziarigti firi alte subiecte de scris.

Nu am triit o viali de sfAntd 9i, ca oricine,
aveam gi eu micile mele nebunii trdite la cele 3-4

belii avute intre prieteni, dar mereu m-am asi-

gurat cd nu vor exista dovezi dupi aceea.
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Cea mai mare prostie a fost un sex in trei
cu doi actori, buni amici de-ai mei care erau, de
fapt homosexuali, dar lineau ascuns de oricine
acest aspect al vielii lor; cu atAt mai mult faptul
ch erau un cuplu. Eu eram printre pulinele per-
soane care gtiau adevirata lor via!5 gi au vrut si
aibd prima gi probabil singura lor experien!5 cu
o femeie... cu mine.

La be;ie mi s-a pirut o onoare gi o nebu.
nie, dar gtiind ci pot sd am incredere in ei, am
mers mai departe cu noaptea aceea nebuni care,
trebuie sd recunosc, a fost gi amuzantd. Practic
a trebuit sd ii invd! cam tot gi si infeleagi care
sunt punctele erogene ale unei femei gi sd nu mi
confunde cu un birbat. Am gi eu limitele mele,
iar,,uga din spate" este inchisd. A fost o noapte
educativi, dar cum am mai spus, mai mult amu-
zantd,.

$i pe cAt de pldcutd a fost acea amintire, pe

amt de rdu m-au'lovit consecinfele. Un articol
despre o presupusd orgie intre mine gi cei doi

;i se presupunea cd mai sunt gi alte persoane,
era publicat de nenorocilii 5ia de ziarigti. Sursa
informafiilor se pare cd era chiar unul dintre cei
doi prieteni ai mei.'Acum 

niciunul dintre ei nu mai rispun-
dea 9i parcd intraserd in pimAnt. impreund cu
Deanne, am reugit rapid sd ii localizdm dupd
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doui zile de ciutiri. in acest timp, zeci de zia-

rigti stiteau constantin fala blocului meu, fdcAn-

du-mi practic prizonierd in propria locuinfd.
Dar degeaba i-am gisit, pentru cI erau ple-

cafi din !ar6, undeva prin Thailanda ;i dupi zeci

de mesaje disperate, in care le-am cerut si imi
explice ce dracu' s-a intAmplat, mi-au dat un sin-
gur sms in care i;i cereau scuze cd m-au arun-

cat in gura lupului 9i cd intr-o lund, cAnd se vor
intoarce, vor face tot posibilul si repare situafia.

Eram lisati balti cu o mullime de ziarigti
pe cap, dornici sI afle daci povestea este adev6-

ratd sau nu. impreuni cu agenlii mei de presi gi

cu impresarul meu, am organizat o scurti con-

feringl de presd in care am negat toate prostiile
scrise de ziarigti, chiar daci, se pare, ei aveau gi o

inregistrare cu mdrturisirea unuia dintre cei doi
prieteni ai mei. Fogti prieteni. Dracu' sd ii ia, cd

pAni nu se intorc sd imi explice ce dracu' a fost
in capul lo4 nu;tiu cum si ii mai consider.

Ideea e ci am incercat si ies sd imi iau o
cafea pi nu am reugit si ajung cu ea intreagi
pini acasi. Nu mai era cazul si apelez la o gardd

de corp, ci la o armati intreagi.
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Capitolul2

Tara

Asistenta mea, Kim, se agiti prin aparta-
mentul meu aflat la ultimul etaj al acestei clidiri,
cu telefonul la ureche gi lipi de zor la un ziarist
care tot insistd pe subiect.

in iurul meu este o constanti agita[ie gi

asta mi impiedicd sd mi relaxez, sd md linig-
tesc, si mi bucur de succesul pe care aliatul meu

,,Bambi" il avea in estul Asiei cu ultima mea carte.
Nu md pot concentra pe urmitoarea carte,

chiar dacd mi-ag dori. Sunt fird vlagi, tristi gi

palidd pe canapea, in majoritatea timpului.

- Ar5!i ca dracu', imi spune Kim, ldsAnd
telefonul de la ureche, aproape aruncAndu-l pe
mas5. Nu mai suport telefoanele astea, dar nici
nu cred cd pot sd imi imaginez cAt de obositi egti
tu cu toati nebunia asta.

- Nu am avut niciodati un scandal in jurul
meu ;i cred ci de asta sunt aga speriatd gi epui-
zatd."

- O sd treaci, scumpo, imi spune ea, cu
accentul ei de fate din Texas pe care il mai folo-
segte doar in prezenfa mea. Toate scandalurile
trec.
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- Kim, o iau razna daci mai stau in casi,
dar o iau razna dacd mai vdd un paparazi,ii zic,
incepAnd incet si ridic tonul vocii din cauza dis-
perdrii mele. O sd explodez din cauza lor gi o si
incep si ii calc in picioare, firi si imi pese ci o

dau intr-un scandal gi mai mare!
Vine imediat lAngd mine ;i ingrijorarea ei

este evidentd in ochii ;i in vocea ei.

- Mare Dumnezeule, dar chiar ci e;ti cu

nervii la pimAnt...
Md ia in brale gi o las. Simt ci am nevoie de

suportul celor din jur; iar prietenelor mele le-am
interzis si se apropie, pentru ci nu vreau sd le
implic in toati nebunia asta.

Normal ci nu au stat de-o parte gi, cu o
seari inainte, au venit la mine camuflate in tot
felul de linute gi cu peruci total atipice lo{, de

nici eu nu le-ag fi recunoscut dacd nu mi anun-

lau cd vor veni toate patru cu o magini inchiri-
ati. Parci erau rupte din cirfile cu vrdjitoare,
ceea ce m-a ajutat, fdcAndu-mi si rAd copios de

ele.

Telefonul meu, care e tot la Kim in mAn5,

incepe si vibreze gi dupi ce rdmAne blocati o
secund5, se uitd rapid la mine.

- Sunt pdringii tii.
imi dau ochii peste cap. Sunt ultimele per-

soane cu care vreau si discut. Dar cu toate astea,

iau telefonul din mAna ei gi rispund.
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