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Į nežinomybę išmainyta sėkmė
nenori savo vaikų auginti Niujorke ir keliasi
gyventi į Šventą ją Žemę. Išėjusi iš klinikos
apsipyliau ašaromis – supratau, kaip baisiai jai
pavydžiu. Tą dieną ir nusprendžiau – kraustausi į Izraelį. Tada man buvo 39-eri.

Ištekėti pagal laikraščio skelbimą?
Keturiasdešimties išsikraustyti
gyventi į kitą šalį? Penkiasdešimties
ryžtis rašyti knygą, o šešiasdešimties nerti į savo įrengto prabangaus
viešbučio verslą? „Man sunkiau
išsirinkti naują fotoaparato modelį, negu priimti tokius svarbius
sprendimus“, – juokiasi izraelietė
Anne Kleinberg, keturių kulinarijos knygų ir populiaraus romano
„Menopauzė Manhatane“ autorė.

Niekada nesigailėjote tokio sprendimo?
Ar buvo lengva priprasti svetimoje šalyje?
Niekada nesigailiu nė vieno sprendimo,
kurį padarau. Išvažiuodama iš Amerikos tarsi
išprotėjusi šlaviau visas parduotuves, nes žinojau, kad kraustausi į naujus namus. Supakavau daiktus, išsiunčiau jūriniu konteineriu,
o pati atskridau į Tel Avivą ir iškart išsinuomojau butą. Pradėjau naują gyvenimo etapą
ir nusprendžiau, kad pats laikas kurti šeimą.
Draugių paraginta atsiverčiau populiarų šalies
dienraštį – tada pažinčių skelbimus spausdindavo paskutiniame puslapyje. Dorai nesuprasdama hebrajų kalbos ir nelabai nutuokdama,
kas juose rašoma, pasižymėjau tik vyresnių
vyrų, ieškančių keturiasdešimtmetės moters,
skelbimus. Tokių buvo 17. Visiems paskambinau ir į atsakiklį anglų kalba įrašiau po žinutę.

Nida Degutienė

Tačiau vieną dieną nusprendėte visa tai
palikti, atsisakyti patogaus gyvenimo Niujorke ir kraustytis į Izraelį – visiškai naują ir nepažįstamą šalį?
Kažkodėl ši šalis mane traukė. Kelias savo atostogas praleidau Izraelyje. Kartą, atliekant fizioterapijos procedūrą po kelio operacijos, medicinos seselė man pakuždėjo, kad ji
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Savo knygoje norėjau atskleisti, kaip svarbu moteriai suprasti savo
galimybes, nepasiduoti ir savęs nenuvertinti. Kaip svarbu sulaukus
jubiliejaus nemanyti, kad gyvenimas pradeda riedėti į pabaigą.

Dan Lev nuotraukos

Neseniai atšventėte 60-metį, tačiau energijos Jums gali pavydėti ir perpus jaunesnės moterys. Panašu, kad pokyčiai ir naujovės Jus įkvepia. Po keturių dešimtmečių,
praleistų Amerikoje, Izraelyje veiklos netrūksta: įrengėte viešbutį, išleidote knygą...
Su savo būsimu vyru Niujorke susipažinau
labai jauna – vos baigusi psichologijos studijas. Iškart po vestuvių išsikraustėme gyventi į Čikagą, bet po kelerių metų išsiskyrėme,
nes nesijaučiau su juo laiminga. Tik dabar suprantu, kiek drąsos reikėjo dvidešimtpenkiametei išsiskirti su perspektyviu gydytoju ir
vienai parsikraustyti atgal į Niujorką. Mano
butas buvo toks ankštas, kad jame tilpo vien
lova ir mažutė spinta. Tačiau būtent tame bute pragyvenau aštuonerius laimingiausius savo metus. Mano draugai juokaudavo: šis butas toks mažas, kad jame net per ankšta protauti! Beje, tada supratau, jog psichologija tikrai nėra tai, ką norėčiau gyvenime veikti, todėl iškart įstojau į interjero dizaino studijas.
Baigusi universitetą kūriau ligoninių interjerus. Vėliau, pasisėmusi pakankamai patirties,
atidariau savo dizaino įmonę.

Ar atskambino visi 17 kandidatų?
Kai kurie nesuprato anglų kalbos, tad išsyk jų kandidatūros atkrito. Vienas vyrukas
prisipažino, kad yra sėdėjęs kalėjime už plėšikavimą per karą. Kito balsas man pasirodė
nemielas. O vienas kandidatas labai patiko –
jis dar tą patį vakarą atvažiavo su manimi susitikti. Vėliau prisipažino norėjęs tik patikrinti, kas ta pamišusi ponia, palikusi tokią linksmą žinutę atsakiklyje. Po pirmo pasimatymo
abu žinojome, kad mums lemta būti kartu. Beje, jau pirmą dieną mano išrinktasis gavo net
130 pasiūlymų, tačiau, susitikęs su manimi,
iškart išėmė savo skelbimą.

Trauka. Anne savo namus pavertė prašmatniu viešbučiu, kuris vilioja jaukiu interjeru ir nuostabiais vaizdais.

Testas

Ką žinai apie Izraelį?

1. Kokiame aukštyje yra Negyvoji jūra?
a) jūros lygyje, b) 200 m, c) 423 m, d) 712 m.
2. Kiek jūrų yra Izraelio teritorijoje?
a) viena, b) dvi, c) trys, d) keturios.
3. Su keliomis valstybėmis ribojasi Izraelis?
a) dviem, b) trimis, c) keturiomis, d) penkiomis.
4. Kuris miestas yra Izraelio sostinė?
a) Jeruzalė, b) Tel Avivas,c) Haifa, d) Nazaretas.
5. Kokia kalba kalba izraeliečiai?
a) anglų, b) arabų, c) jidiš, d) hebrajų.
6. Kiek Izraelio valstybei metų?
a) 2013, b) 102, c) 65, d) 23.
7. Kurią dieną prasideda darbo savaitė?
a) pirmadienį, b) penktadienį, c) šeštadienį,
d) sekmadienį.
8. Koks Izraelio piniginis vienetas?
a) doleris, b) šekelis, c) dinaras, d) lyra.
9. Kiek vidutiniškai dienų per metus lyja?
a) 20, b) 55, c) 100, d) iš viso nelyja.
jai ir pasiūlė bendradarbiauti. Išverčiau į anglų
kalbą keletą kulinarijos knygų – jos turėjo milžinišką pasisekimą. Tada ėmiausi rašyti savo
knygą, kurios pagrindinis „veikėjas“ – granatai.

Ar nesijautėte nusižeminusi pati ieškodama jaunikio?
Niekas tokioje situacijoje nesijaučia komfortabiliai. Bet aš tą dariau tarsi vykdydama reklaminį projektą ir patraukliai prisistatydama. Beje, visos draugės po tokios mano sėkmės puolė
pirkti laikraščius ir skambinti pažinčių skyrelio
vyrams, tačiau joms nepasisekė taip, kaip man.
Mudu su Odedu po metų atšventėme vestuves.

Neseniai išleidote populiarų romaną
„Menopauzė Manhatane“. Kodėl nusprendėte nuo kulinarijos knygų pereiti prie rimtų?
Kartą mano pažįstama, žinodama, jog
mėgstu gaminti ir neblogai rašau, paragino rašyti romaną. Ji net pasiūlė idėją: „Tai turi būti
kriminalinė drama, kurios pagrindinis veikėjas
nužudomas savo paties virtuvėje.“ Po to mūsų
pokalbio vairavau automobilį iš Tel Avivo į Jeruzalę, į svarbų susitikimą. Visą kelią taip smarkiai galvojau apie romano siužetą, kad nė nepajutau, kaip pralėkiau posūkį į Jeruzalę ir atsidūriau visai kitame mieste, už pusšimčio kilometrų! Apsisukau ir, kol atvažiavau į Jeruzalę, galvoje jau turėjau naujos knygos idėją. Tai nebuvo
mįslingas nužudymas ir veiksmas anaiptol nevyko virtuvėje. Nusprendžiau papasakoti apie
penkiasdešimtmetės niujorkietės gyvenimą,
kupiną svarbių pokyčių ir malonių išgyvenimų.

Dabar Izraelyje Jus pažįsta kaip rašytoją, ne kaip dizainerę. Vėl keitėte profesiją?
Rašymas, kaip ir daug kas mano gyvenime, atsirado atsitiktinai. Kartą, grįžusi iš puikaus Tel Avivo restorano, apie jį papasakojau
savo draugei, vieno Amerikos dienraščio redaktorei. Nors nesu žurnalistė, ji pasiūlė man visa
tai, ką pasakojau, aprašyti. Ir man, ir jai patiko.
Netrukus mano pavardė šmėžavo ties kiekvienu straipsniu apie maistą. Tad nenuostabu, kad
greitai mane susirado kulinarijos knygų leidė-

Ar romanas, kurį rašėte trejus metus, –
Jūsų asmeninio gyvenimo istorija?
Iš dalies taip. Knygoje norėjau atskleisti,
kaip svarbu moteriai suprasti savo galimybes,
nepasiduoti ir savęs nenuvertinti. Kaip svarbu
sulaukus jubiliejaus nemanyti, kad gyvenimas
pradeda riedėti į pabaigą. Tai geriausias laikas
savo senoms svajonėms įgyvendinti.
Kai sužinojau leidybos paslaugų įkainius,
knygą nusprendžiau leisti pati. Užuot švaisčiusi pinigus maketavimui, nusipirkau rei-

Atsakymus siųskite el. paštu
seimininke@up.lt.
Penkiems teisingai atsakiusiems
skaitytojams padovanosime
Nidos Degutienės knygą
„Izraelio trauka.
Potyriai, įspūdžiai, atradimai“

kiamą kompiuterinę programą, pasisamdžiau
mokytoją. Truputis ašarų, daug naktų, praleistų prie kompiuterio, ir programą visiškai įvaldžiau. Sukūriau knygai skirtą interneto puslapį ir pasirūpinau knygos platinimu. Dabar,
kai parduota daugiau nei 10 000 knygos egzempliorių, jaučiu didelį pasididžiavimą, kad
viską nuo pradžios iki pabaigos padariau pati.
Gyvenate viename gražiausių Izraelio
miestų – Cezarijoje, ant jūros kranto. Abu su
vyru nesate jauni, tačiau ryžotės savo namus
paversti prašmatniu viešbučiu. Ar neerzina
nuolatinis svetimų žmonių buvimas šalia?
Kai abu su vyru projektavome savo namus, žinojom, kokio norim namo – atviro,
draugiško svečiams, kurio pirmame aukšte
patogiai įsikurtumėme patys, o antrame galėtumėme apnakvindinti draugus. Mes abu
dieviname draugiją, man patinka patarnauti
kitiems, aš skaniai gaminu. Mūsų vaikai vis
mažiau turi laiko leisti savaitgalius su mumis.
Tad vieną dieną savo didžiulį namą nutarėme
paversti jaukiu viešbučiu: net pusę metų kūriau kambarių dizainą. Mūsų svečiams patinka gyventi gražiai sutvarkytuose namuose,
matyti nuostabų vaizdą į golfo laukus ir Viduržemio jūrą.
Mąstote apie du naujus romanus, pradėjote rengti kulinarijos knygą apie 7 rūšių biblinius Šventosios Žemės augalus ir
nė neketinate sustoti!
Mes pačios turime savimi pasirūpinti. Padarykite ką nors maža ir galbūt tai nuves jus į
ten, apie ką nedrįsote nė svajoti.
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