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VOIKO SELLAISTA hetkeä tullakaan,
ettei Kauniiden ja rohkeiden Katien
tarvitsisi olla varpaillaan isosiskon-
sa Brooken kanssa?

Ensin Katien oli kestettävä avio-
miehensä Bill Spencerin ja siskonsa
välinen suhde. Katie pääsi kyllä an-
tamaan potut pottuina lähennytty-
ään Brooken ikiarmaan Ridge For-
resterin kanssa, mutta joutui sitten
nielemään sen, että Brookesta ja
Ridgestä tuli Forrester Creationsin
varapääjohtajia – yhdessä.

Ja hyvänen aika: ettei Brooke
vain, Billistä huolimatta, tavoittelisi
yhä Ridgeä Katielta?*

KATIEN NÄYTTELIJÄ Heather Tom,
39, suhtautuu Kauniiden ja rohkei-
den juonenkäänteisiin tyynesti.
– VaikkaKatie riitelisi kuinka kii-

vaasti Billin tai Brooken kanssa,
kaikki meidän välillämme on hyvin
tv-kameroiden sammuttua, hän
naurahtaa.

IS Tv-lehti tapaa Heather Tomin
tämän työhuoneella CBS-televioka-
navan tiloissa. Jo etukäteen olemme
kuulleet, että lahjakas näyttelijä on
myös sisustussuunnittelija.

– Sisustimme mieheni kanssa
juuri Foo Fighters -yhtyeen kitaris-
tin talon, Heather mainitsee.

Nirvanassakin soittaneen Pat
Smearin ranch-tyylisessä talossa
pariskunta korosti vintagehenki-
syyttä.

– Työkavereistani Katherine
Kelly Lang (Brooke) pyysi minut
viimeksi sisustusavukseen, Heat-
her Tom kertoo.

Näyttelijä-sisustussuunnittelijan
työhuoneessa on tällä hetkellä sot-
kuista. Vai pitäisikö sanoa, että ti-
lassa näkyy myös lapsen jälki?
– Ehdotin raskaana ollessani oh-

jaajallemme, että vauvani voisi tulla
Kauniisiin ja rohkeisiin esittämään
lastani, Heather Tom kertoo.

Kiinni veti, jaZaneAlexanderil-

le kirjoitettiin rooli Katien ja Bill
Spencerin Will-poikana.

Kaksivuotias Zane käy äitinsä
kanssa töissä korkeintaan kahtena
päivänä viikossa.
– Hänelle kaikki täällä on leikkiä

ja työporukka leikkikavereita. Za-
nesta on tullut kaikkein läheisin
Don Diamontin (Bill Spencer)
kanssa, Heather Tom hymyilee.

Tänään Zane on kotona,mutta äi-
din työhuoneessa hänellä on oma
matkasänky päiväunia varten.

Heather Tom suhtautuu mutkat-
tomasti poikansa esiintymiseen sar-
jassa.

– Jossain vaiheessaWill lähtee si-
säoppilaitokseen, jotta tilalle pysty-
tään vaihtamaan isompi näyttelijä,
Heather paljastaa.

HEATHER ITSE tuli CBS-tv-kanavalle
töihin jo 17-vuotiaana. Tunteita ja
tuoksuja -sarjassa hänet nähtiin pe-
räti 12 vuoden ajan, vuoteen 2003.

Vuonna 2007 Heather kutsuttiin
Kauniisiin ja rohkeisiin. Häntä en-
nenBrookeLoganin pikkusiskoa oli
esittänyt toinen näyttelijä, mutta
Katien hahmoa ei ollut nähty sarjas-
sa moneen vuoteen.

Heather Tom palkittiin Emmyllä
jo Tunteita ja tuoksuja -sarjan ai-
kaan. Emmyjä hänelle on myönnet-
ty myös Katien roolista.

– Arvostan jatkuvaa itsensä kehit-
tämistä ja koulutusta. Vaikka aloitin
näyttelemisen 14-vuotiaana, myös
näyttelijäntyönyliopisto-opinnotoli-
vat minulle itsestäänselvyys.

Heather Tom työskentee saippua-
sarjassa kolme viikkoa kuukaudes-
ta, mutta näyttelisi mielellään enem-
mänkin.

– Tämä on maailman paras työ.
Toivon, että Kauniita ja rohkeita teh-
täisiin vielä vuosia, Heather Tom sa-
noo vuonna 1987 aloittaneesta sar-
jasta.

Ennen kuin brunette siirtyy ku-
vaamaan päivän viimeisiä otoksi-
aan, hän miettii itseään suhteessa
roolihahmoonsa.

– Minulle ja Katielle yhteistä ovat
ainakin lapsirakkaus, lojaalius ja se,
että pyrimme tekemään hyvää toisil-
le ihmisille.

Katien vointi sarjassa on Heather
Tomin mukaan parhaillaan erin-
omainen.
Näyttelijälle itselleen liikunta on

tärkeää, ja hänen työhuoneessaan
pistää silmiin rivi lenkkitossuja.
– Tykkään erityisesti uimisesta ja

patikoinnista.

BROOKEN JA KATIEN skismoista
huolimatta näyttelijättäret ovat si-
viilissä mitä parhaita ystäviä. Heat-
her Tom toivoo näkevänsä tv-isosis-
konsa taas pian. Brooken näyttelijä
Katherine Kelly Lang on kirjoitettu
sarjassa pitkälle matkalle.
– Jennifer Gareis (Donna Lo-

gan) ja Katherine ovat parhaat työn
kautta saamani ystävät, Heather
Tom kiittelee.

* Lue lisää Kauniiden ja rohkeiden
juonipaljastuksia sivulta 10!

>> Vaikka Katie riitelisi kuinka
kiivaasti Billin tai Brooken
kanssa, kaikki meidän välillämme
on hyvin tv-kameroiden
sammuttua.

> Kauniiden ja rohkeiden
Katieta esittävä Heather
Tom, 39, sanoo olevansa
monella tavoin
roolihahmonsa kaltainen.
Heatherilla on myös
sivuammatti
sisustussuunnittelijana.
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”Maailman paras työ!” KAUNIIT JA
ROHKEAT
Arkisin MTV3 klo 17.25

JAKSON nimi on osuvasti Viimei-
set sanat, mutta mitkä jäävät yksi-
tyisetsivä Josef Matulan (Claus
Theo Gärtner) viimeisiksi sa-
noiksi?

Jakso alkaa jännittävissä mer-
keissä. Matulan aisapari, asian-
ajaja Markus Lessing (Paul Frie-
linghaus) on ollut kadoksissa jo
pari päivää. Mies herää verisenä
ruumiin vierestä, eikä ole itse-
kään varma, onko hän murhaaja
vai ei. Matulan tehtäväksi jää
puhdistaa Lessingin maine – jos
mahdollista.
Viimeinen jakso oli järjestyk-

sessä sarjan 300. Matulan esittäjä
pysyi, mutta asianajajina nähtiin
32 vuoden aikana kaikkiaan neljä
eri miestä.
Gärtnerin vuodesta 1981 asti

esittämä Matula onkin sarjan
kantava hahmo, jonka kulunut

nahkatakki ja farkut pysyvät mu-
kana, vaikka miestä riepoteltai-
siin miten pahasti tahansa.

GÄRTNER oli 70-vuotias sarjan vii-
meisen jakson tullessa Saksassa
ulos. Silti hän on tehnyt pitkälti
itse omat stunttinsa, varsinkin
autolla tehtävät näyttävät koh-
taukset.
Sarjan loputtua Gärtner lähti

maailmanympärimatkalle – sak-
salaiseen tyyliin omalla matka-
autolla, totta kai. Tultuaan takai-
sin mies palasi ensirakkautensa,
teatterin, pariin kevyissä komedi-
oissa ja West Side Story -musikaa-
lissa.
– En kai minä 25 vuoden teatte-

ritauon jälkeen heti aloita sellai-
silla teoksilla kuin Kuningas Lear,
mies murjaisi Bild-lehdelle.

VAIKKA Kahden keikka päättyy, ei
Matula välttämättä ole sanonut
viimeisiä sanojaan. Hahmolle on
suunniteltu omaa, Schimanski-
tyylistä sarjaa, jossa jokainen jak-
so olisi oma elokuvamainen koko-
naisuutensa. Kevään jälkeen ai-
heesta ei ole kuitenkaan kuulunut
mitään uutta.
Mitkä jäävät siis tällä erää Ma-

tulan viimeisiksi sanoiksi? Ja
kuinka käy pinteeseen joutuneen
Lessingin?

Hyvästi, Matula!
> Kahden keikka
nähdään Suomessa
viimeisen kerran
sunnuntaina.

TARJAKUITTINEN

KAHDEN KEIKKA
Su 18.1. TV1 klo 19.30

Claus Theo Gärtnerin näyttelemä Matula jättää Kahden keikan.

YLE KUVAPALVELU

Saapasjalkakissan seikkailut
Netflix 16.1.
> Saapasjalkakissa seikkailee
DreamWorksin vauhdikkaassa
animaatiosarjassa. Englanninkielisi-
nä ääninä vierailee eturivin näytteli-
jöitä, kuten John Leguizamo (Ice
Age, Teho-osasto) ja John Rhys-
Davies (Taru Sormusten herrasta).

Tourettes: LetMe
Entertain You
17.1. Yle Areena (3 osaa)
> BBC:n radiojuontaja etsii nuoria
musiikintekijöitä, joita yhdistää
Touretten syndrooma. Se ilmenee
esimerkiksi tahdosta riippumatto-
mina nykimisliikkeinä, äännähdyksi-
nä tai äänekkäänä kiroiluna. Sarjas-
sa nähdään kuusi lahjakasta nuorta,
joiden oireet häviävät esiintyessä.
Tähtäimessä on konsertti.

> nettitärpit

Torstai 15.1.
> Katso ToosaTV:n traileri!

Perjantai 16.1.
> After Dark. Pro-lumilautailijat
Eero Ettala ja Lauri Heiskari johdat-
tavat huimapäiden pariin.
> Poppipoliisit. Mika Seppänen ja
Wallu Valpio ruotivat The Voice of
Finlandin.

Lauantai 17.1.
> Tainola Show. Seurapiiritoimittaja
Rita Tainola haastattelee ajankoh-
taisia kasvoja.

Maanantai 18.1.
> ToosaTV parodioi viikon kutkutta-
vimpia puheenaiheita.

Keskiviikko 19.1.
> Viikon peliarvio.

> ISTV-tärpit

Katso osoitteessa www.istv.fi

Kauniiden ja
rohkeiden työtoverini
kyselevät
minulta sisustus-
vinkkejä, myös
sisustus-
sunnittelijaksi
kouluttautunut
Heather Tom kertoo.

ROBERT LINDSTRÖM


