
Heather Tom on ahkera ammattilainen

Laitoin vauvankin töihin!
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Kauniiden ja rohkeiden Heather Tom rakastaa sisusta-
mista, pyöräilyä, muusikkomiestään, syömistä ja pian 
vuoden ikäistä Zane-poikaansa. Vaikka pistikin taaperon 
heti töihin.

K
auniiden ja rohkeiden 
Heather Tom ei ollut vielä 
naimisissa eikä äiti tava-
tessamme edellisen ker-
ran Monte Carlon tv-fes-
tivaaleilla kesällä 2011. 

Silloin hän vielä naureskeli kysymyk-
sille perheen perustamisesta.

– Olet kuin äitini! Hän muistuttaa jat-
kuvasti, että lähentelen nelikymppis-
tä ja olen perheetön. Minulla on vielä 
muutama lapsentekovuosi aikaa, jo-
ten älä hätäile.

Kaksi vuotta myöhemmin CBS:n stu-
dioilla vastapäätä istuu onnesta soi-
kea nainen ja vajaa vuoden ikäisen Za-
ne Alexander -pojan äiti. Puoli vuotta 
ennen pojan syntymää Heather avi-
oitui poikaystävänsä James Ancho-
rin kanssa.

– Siinä näet, lyhyessä ajassa voi ta-
pahtua vaikka mitä ja elämä muuttua 
ihan täydellisesti.

Syötävän söpö poika
Heatherin raskaus kirjoitettiin mukaan 
sarjaan, joten sekä hänestä että Katie 
Loganista tuli äitejä samana vuonna. 
Katie tosin oli kuolla synnytykseensä 
ja vierasti aluksi lastaan. Heatherilla 
tilanne oli täysin päinvastainen.

– Äitiys on ihan mahtavaa. Zane on 
syötävän söpö, enkä millään malta ol-
la hänestä erossa.

Heather pistikin Zanen töihin, sillä 
poika esittää sarjassa Katien ja Billin 
poikaa Williä. Heather sai idean Kathe-
rine Kelly Langilta, jonka poika Scott 
esitti pienenä Brooken ja Ericin poikaa.

– Katherine kannusti, että näin voim-
me viettää enemmän aikaa yhdessä. 
Jos Zane väsyy tai kiukuttelee liikaa, 
niin voimme lopettaa ja vaihtaa lapsen 
toiseen, sillä vauvoista ei eroa huomaa. 
Tuon Zanen muutenkin mukanani töi-
hin, joten kun hän kerran on jo täällä, 
niin samapa tuo on pistää poika töi-
hin jo nuorena!

Eläkkeelle vasta haudassa
Zane imenee työhulluuden äidinmai-
dossa, sillä kaikki Kaunari-kollegat ku-
vailevat Heatheria työnarkomaaniksi. 
Hän aloitti näyttelemisen jo 15-vuoti-

aana Tunteissa ja tuoksuissa, ja on 
viettänyt samoilla CBS:n studioilla yli 
puolet elämästään.

– Jään eläkkeelle vasta kun kuolen! 
Rakastan näyttelemistä ja tavoitteena-
ni on paiskia töitä hautaan asti. Niin 
kauan kuin saan näytellä, olen onnelli-
nen. En ole ikinä ajatellut lopettamista.

Kauniista ja rohkeista ovat lyhyen 
ajan sisällä lähteneet Stephanie, Ridge 
ja viimeisimpänä Taylor. Lähdöt kirpai-
sivat, mutta show’n on vain jatkuttava.

– On aina surullista kun joku lähtee, 
mutta se oli vähän helpompaa, koska 
he itse halusivat lähteä. Ymmärrän hy-
vin heidän syynsä. Susan Flannery ha-
lusi jäädä eläkkeelle, mutta näen hän-
tä usein. Hän on todella onnellinen ja 
nauttii vapaa-ajastaan.

Luuserista tuli Emmy-rohmu
20 vuodessa Heather on kohonnut yh-
deksi saippuasarjojen palkituimmista 
ja arvostetuimmista näyttelijöistä. Hän 
on saanut peräti 15 päivittäissarjojen 
Emmy-ehdokkuutta ja voittanut palkin-
non viidesti. Kolmena viime vuonna 
peräkkäin hän on voittanut palkinnon 
roolistaan Katie Loganina.

– Katie oli alussa luuseri, mutta Bil-
lin seurassa hän on löytänyt sisäisen 
naisensa. Suuret mullistukset elämäs-
sä ovat antaneet hänelle selkeän pää-
määrän. Pidän siitä, sillä vihaan la-
maantuneiden hahmojen esittämistä.

Heather viittaa kommentillaan Tun-
teiden ja tuoksujen Victoriaan, jota 
hän esitti 12 vuotta. Heather lähti 
sarjasta 2003, sillä piti roolia paikal-
laan polkevana.

Sisustaminen sivuammattina
Heather ei koskaan tee pitkän ajan 
suunnitelmia, vaan elää päivä kerral-
laan ja etsii uusia haasteita. Taustojen 
laulaminen muusikkomiehen levyillä on 
uusista haasteista yksi, mutta toinen 
ja sitäkin suurempi on sisustaminen. 
Hän on perustanut miehensä kanssa 
oman sisustusfirman. Parin työtä seu-
rataan tänä syksynä amerikkalaisen 
Home & Garden -kanavan ohjelmas-
sa Renovation Unscripted.

– Kameraryhmä seurasi minua tääl-

lä studiolla ja Jamesia hänen bändinsä 
kiertueella. Kaiken keskellä yritimme 
sisustaa ja hoitaa lasta. Se oli hektis-
tä ja rankkaa, mutta ihanaa.

Painajaismaiset portaat
Heather on asunut 12 vuotta espanja-
laishenkisessä, vuonna 1926 rakenne-
tussa talossa. Hän tunnustaa, ettei hä-
nen oma kotinsa ole koskaan valmis, 
vaan hänellä on aina jokin remontti tai 
uudelleensisustusprojekti käynnissä. 
Tällä hetkellä työn alla on kodin lapsi-
turvallisuuden parantaminen. Valkeat 
sohvat ovat historiaa, tilalla on nahka-
sohva ja muita pehmeitä huonekaluja.

 – Kodissamme on ihan järkyttävän 
paljon portaita – ja nyt myös luovasti 
ratkaistuja portteja. Zane on hirvittä-
vän vauhdikas lapsi, joten joudumme 
totisesti tekemään parhaamme, ettei 
hän vain tappaisi itseään.

Heather kuvailee sisustustyyliään 
eklektiseksi, monenkirjavaksi, vaikka 
kertoo heti perään vihaavansa sanaa. 
Hän rakastaa eri tyylien yhdistelyä ai-
na vintagesta moderniin.

– Rakastan löytöesineitä ja vuosi-
kertavalaisimia. Rakennan yleensä si-
sustuksen niiden ympärille. En halua, 
että koti näyttää sisustuslehden kal-
sealta aukeamalta. Kultainen sääntö-
ni on: kunnioita tilaa jossa olet. Ei es-
panjalaistyylistä taloa pidä sisustaa 
kuin rantamökkiä.

Seksi vanhin voitehista
Työnarkomaani himosisustaja ja pienen 
lapsen äiti raivaa silti muutaman tunnin 
viikossa aikaa urheiluharrastuksilleen. 
Hän ja James rakastavat pyöräilyä ja ot-
tavat pyörät mukaan ulkomaan matkoil-
leen. Lisäksi Heather harrastaa nyrk-
keilyä sekä joogaa ja käy kuntosalilla.

– Minun on pakko tappaa itseni sa-
lilla, sillä rakastan ruokaa. Toki tark-
kailen mitä syön, mutta en ole turhan 
tarkka ja sallin herkutteluhetket. Ruo-
ka on nautinto, jota en riistä itseltäni. 
Kala-carpaccio, anjovikset... Muut tuo-
vat ulkomailta viinejä, minä tuon laukul-
lisen oliiviöljyjä!

Heatherin hehku ei kuitenkaan joh-
du vain ruokavaliosta ja kuntoilusta, 
vaan selitys löytyy makuuhuoneesta.

– Kaikki sanovat aina, että heidän 
kauneutensa salaisuus on vesi. Minulla 
se on viini ja seksin runsaus! Varsinkin 
kun meidän ei Jamesin kanssa tarvitse 
yrittää enää toista kertaa, sillä saimme 
jo täydellisen lapsen ensi yrittämällä!
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