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Una dintre gemenele Olsen: “Nu as dori nimanui
o copilarie ca a mea!”
Au avut zeci de aparitii in emisiuni televizate si au jucat in cateva comedii
foarte apreciate in anii ’90. Cu toate acestea, primii ani din viata simpaticelor
gemene Olsen, Mary-Kate si Ashley, nu au fost nici pe departe usori si
frumosi. “Nu i-as dori nimanui sa aiba o copilarie ca a mea”, spune Mary-Kate,
astazi in varsta de 24 de ani.
Programul foarte incarcat pentru doua fetite, faptul ca erau mai mereu in atentia media si ca nu
aveau mai deloc timp sa se joace sau sa se plimbe, le-a facut sa se simta asemeni unor pui de
maimuta din spectacolele de circ, spune Mary-Kate.
Actrita din “Full House” a povestit intr-un interviu pentru editia americana a publicatiei “Marie Claire”
ca aproape ca nu se recunoaste in pozele din copilarie. “Ma uit la poze vechi si nu simt nici o
legatura cu imaginile acelea. N-as dori nimanui o copilarie ca a mea, dar nici nu as vrea sa o
schimb pentru nimic in lume”, declara vedeta potrivitDaily Mail.
Dar in timp ce sora sa geamana, Ashley a reusit sa stea departe de probleme, Mary-Kate a fost
mai mereu in atentia presei de scandal. Pe langa o viata mondena foarte activa, acesta din urma
s-a luptat cu anorexia, apoi a depasit cu greu momentul in care si-a pierdut un bun prieten, pe
actorul Heath Ledger. Asa ca viata tinerei Olsen nu a fost usoara nici in ultimii ani.
A invatat, insa, cat de importanta este comunicarea, in situatii dificile: “Cred ca e esential sa poti
sa vorbesti cand ceva e in neregula. Am invatat de mica faptul ca daca nu vorbesti, risti sa
innebunesti”, marturiseste Mary-Kate. Iar sora sa, Ashley, “jumatatea sa”, i-a fost mereu un sprijin
de nadejde.
Din fericire, in acest moment, Mary-Kate Olsen pare ca a depasit problemele existentiale. S-a
orientat catre o cariera in domeniul fashion-ului. Nu a renuntat de tot la actorie, insa pare mai
atrasa ca oricand de moda. “E un soi de masca in spatele careia ma ascund”, recunoaste tanara.
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