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ROZHÃ•DANÃ‰ SESTRY
ÄŒtvrtek, 22 bÅ™ezen 2018

Dobrý den. ChtÄ›la bych poradit ohlednÄ› problémÅ¯ s mými sestrami. Mám jednu vlastní, Annu, a jednu nevlastní, Lucii. Co
si pamatuju, tak tyhle dvÄ› se vÅ¾dycky hádaly - a na jakékoli téma. Ne Å¾e by se vyslovenÄ› nemÄ›ly rády, ale prostÄ› si nijak
v niÄ•em nesedly. Já na&scaron;tÄ›stí vycházím s obÄ›ma.

No, moje sestra Anna je profesionální fotografka, fotí na&scaron;i rodinu kdykoli, kdekoli a prakticky od dob, co
udrÅ¾ela v ruce foÅ¥ák. Máme tedy díky ní v&scaron;ichni nádherné vzpomínky a nádhernou dokumentaci. Moje
nevlastní sestra Lucie se teÄ• vdávala. No, a protoÅ¾e ví, Å¾e Anna vÅ¾dy a pÅ™i kaÅ¾dé pÅ™íleÅ¾itosti nafotí millión fotek
Å¾e nebude mít na svatbÄ› profesionálního fotografa, ale Å¾e fotky od Anny budou staÄ•it, Å¾e si jí pak Å™ekne. Ale - pÅ™ed
neÅ™ekla! JenÅ¾e - fotky od Anny dopadly naprosto katastrofálnÄ›. ÄŒervené oÄ•i, rozmazané postavy, prostÄ› dÄ›s, bÄ›s. L
kdyÅ¾ pak fotky vidÄ›la, tak &scaron;ílenÄ› Å™ádila, byla to fakt hrozná, nepÅ™íjemná a dlouhá scéna. A Anna jí i v&scaron;e
vysvÄ›tlovala, Å¾e jednak vÅ¯bec nebyla poÅ¾ádána, Å¾e ona jediná bude oficiální fotograf svatby, a Å¾e se vÅ¯bec na niÄ•e
nedomlouvaly, ani na tom, Å¾e by snad dostala nÄ›co zaplaceno. Navíc pak celé focení probíhalo dÄ›snÄ› narychlo, protoÅ¾e
Å¾e ona má svatbu jako jediná fotit, jí nikdo neÅ™ekl. Tím pádem ani nemÄ›la s sebou nÄ›jaké dal&scaron;í potÅ™ebné
objektivy, nemÄ›la stativ ani jiné poÅ™ádné vybavení, které by pro profi práci jinak s sebou mÄ›la &ndash; protoÅ¾e vlastnÄ› si
zas fotila jen tak, pro rodinu. KaÅ¾dopádnÄ› Lucie zuÅ™ila tak moc, Å¾e i LuccÄ•ina matka se AnnÄ› omlouvala za dceÅ™ino
chování. Ale teÄ• problém. Tento víkend jsme mÄ›ly se sestrou (Annou) dámský dýchánek, popily jsme, pokrafaly - a z
Anny pak vypadlo, Å¾e ty fotky udÄ›lala &scaron;patnÄ› a nekvalitnÄ› schválnÄ›, protoÅ¾e Lucie je &ldquo;sobecká a krkavá
Ä•arodÄ›jnice&rdquo;. No, a já teÄ• nevím co s tím. ObÄ› to jsou moje sestry. Celá rodina teÄ• sice odsuzuje Lucky divokou
reakci, ale Anna zjevnÄ› v tom taky není nevinnÄ›... Mám nÄ›co nÄ›komu Å™íct? Co byste mi poradili? IRENA
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