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Bruce Reimer je pri osmih mesecih starosti zaradi zašušmarjenega 

obrezovanja v celoti izgubil penis. Zaradi nepopravljive poškodbe so 

ga starši odpeljali v bolnišnico Johns Hopkins k dr. Johnu Moneyju. 

Slavni strokovnjak za raziskave spola  jih je prepričal, da so pristali 

na to, da so sinu naredili kirurško spremembo spola, ki ji je sledila 

družbena, duševna in hormonska terapija. 

O primeru so v medicinski literaturi poročali kot uspehu brez pri-

mere in postal je eden najslavnejših pacientov v analih moderne 

medicine. Preobrazba dečka Brucea v deklico Brendo je namreč 

prvi znani primer spremembe spola pri normalno razvitem otroku 

in je veljal za neizpodbiten dokaz prevlade okolja nad biologijo pri 

razločevanju spolov.

Primer je postal tudi temeljni kamen feminističnega gibanja v 

sedemdesetih letih 20. stoletja, saj so ga začeli hitro navajati kot 

dokaz, da je prepad med spoloma izključno posledica družbenih 

pričakovanj in ne bioloških danosti.

Toda poskus je bil v resnici polomija: Bruce ni zmogel zaživeti 

vsiljene dekliškosti. Ko je pri 14 letih izvedel resnico, je ponovno 

prevzel spol, zapisan v svojih genih in kromosomih, in si nadel ime 

David.

Ta knjiga je dokumentarno delo. Vsi odlomki z dialogi so dobesedni prepisi 

posnetkov psiholoških razgovorov, zapisnikov psihiatričnih opazovanj in ne-

posrednih spominov prič ali sodelujočih v teh dogodkih. 

"

Srhljivo in presunljivo … prepričljiva potrditev, da spol ni toliko povezan 
s signali, ki jih pošiljamo in sprejemamo iz sveta, ampak predvsem 

z neizbrisnimi sporočili, zakodiranimi v vsaki celici naših možganov in telesa.

 Elle
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Predgovor

Sedemindvajsetega junija 1997 sem prvič obiskal Davida 
Reimerja na njegovem domu, v majhnem, preprostem 

stanovanju v delavski soseski Winnipega v Manitobi. Na 
hiši ni nič kazalo, da bi njen lastnik lahko zanimal novi-
narja iz New Yorka – da ne omenjam znanstvenikov in 
zdravnikov po vsem svetu. Na lepo urejeni trati je ležalo 
otroško kolo. Na pločniku je bila parkirana osem let stara 
toyota. V hiši so bila na ročno izdelanem lesenem predalni-
ku v kotu dnevne sobe značilna znamenja družinskega ži-
vljenja: poročne fotografije, šolski portreti, porcelanaste fi-
gurice in spominki z družinskih izletov. V sobi so bili še 
starinska kavna mizica, obrabljen naslonjač in zofa – na 
katero se je usedel moj gostitelj, tršat mlad moški, oblečen 
v jopič iz džinsa in ponošene delovne čevlje.

Enaintridesetletni David Reimer bi se lahko izdajal za 
več kot deset let mlajšega. Deloma zaradi redke poraščeno-
sti – samo nekaj mehkih svetlih dlak mu je poganjalo iz 
brade –, deloma pa zaradi določene miline izrazitih ličnic 
in koničaste brade. Razen tega je bil po videzu in glasu to, 
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kar je bil: navaden tovarniški delavec s srednješolsko izo-
brazbo, ki mu je v največje veselje, če gre lahko ob koncu 
tedna z očetom na ribolov na bližnjo reko ali pa da na dvo-
rišču z ženo in otroki peče na žaru. Bil je eden tiste vrste 
nekoliko robatih, toda prijaznih mladih moških, ki se po 
navadi pogovarjajo o avtomehaničnih popravilih, nadlo-
gah v službi ali izzivih preživljanja treh otrok z manj kot 
štirideset tisoč dolarji na leto.

V Winnipeg sem prišel, da bi o Davidu Reimerju izvedel 
vse, kar lahko, toda predvsem me je zanimalo njegovo otro-
štvo – téma, ki je takoj, ko sem jo omenil, povzročila dra-
matično spremembo pri njem. Izginila sta nasmešek z nje-
govega obraza in šegav ton v njegovem glasu. Zdaj so se mu 
obrvi nabrale nad majhnim ravnim nosom, oči so mu za-
čele presenetljivo hitro mežikati, brado je potisnil naprej 
kot nekdo, ki so ga pravkar izzvali k pretepu. Njegov glas 
– globok, doneč bariton – je dobil nov zven in nagel, nabi-
jajoč ritem, ki je ob vsej očitni zagrenjenosti in jezi v sebi 
nosil tudi roteč prizvok nekoga, ki si obupno želi posredo-
vati čustva, za katera se boji, da jih drugi ne bodo nikoli 
mogli razumeti. Najprej ni bilo jasno niti, kako dobro sam 
razume ta čustva. Opazil sem, da ima David, kadar opisuje 
dogodke, ki so se zgodili pred njegovim petnajstim roj-
stnim dnem, navado, da neha govoriti v prvi osebi ednine 
in jo nadomesti z bolj odmaknjeno drugo osebo – skoraj 
kot da bi govoril o nekom povsem drugem. Kar je po svoje 
tudi bil.

»Bilo je kot pranje možganov,« je rekel, ko si je prižgal 
prvo v nepretrgani verigi cigaret. »Vse bi dal, da bi lahko 
šel k hipnotizerju, da mi izbriše vso mojo preteklost. Kajti 
bila je mučenje. Kar so naredili tvojemu telesu, včasih ni 
niti približno tako hudo kot to, kar so naredili tvojemu 
umu – s psihološkim vojskovanjem v tvoji glavi.«

V mislih je imel dogodke, ki so se začeli odvijati nekega 
aprilskega jutra tri desetletja prej, ko je, pri osmih mesecih 
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starosti, zaradi zašušmarjenega obrezovanja v celoti izgu-
bil penis. Zaradi te nepopravljive poškodbe so ga starši od-
peljali v Baltimore, v priznano bolnišnico Johns Hopkins k 
slavnemu strokovnjaku za raziskave spola, ki jih je prepri-
čal, naj sina podvržejo kirurški spremembi spola. Poseg je 
vključeval klinično kastracijo in druge operacije spolovil, 
ko je bil še dojenček, temu pa je sledila družbena, duševna 
in hormonska terapija, da bi se preobrazba zasidrala v nje-
govi psihi. O primeru so v medicinski literaturi poročali 
kot uspehu brez primere in postal je eden najslavnejših (če-
prav anonimnih) pacientov v analih moderne medicine.

Ta sloves ni izviral samo iz dejstva, da je bila njegova 
medicinska in kirurška preobrazba iz dečka v deklico prvi 
znani primer spremembe spola pri razvojno normalnemu 
otroku, temveč tudi zaradi izjemne statistične redkosti, za-
radi katere je bil primer še zlasti pomemben. David se je 
namreč rodil kot enojajčni dvojček. Njegov brat in edini 
sorojenec je bil v poskusu izvrsten kontrolni vzorec – ge-
netski klon, ki so ga, ker je imel nepoškodovan penis in 
moda, vzgajali kot dečka. Da sta dvojčka, kot so poročali, 
odrasla v srečna, dobro prilagojena otroka različnega spo-
la, se je zdelo neizpodbiten dokaz prevlade okolja nad bio-
logijo pri razločevanju spolov. Učbenike v medicini in 
družboslovju so morali pisati na novo, da so vključili ta 
primer, in vzpostavljen je bil precedens za spremembo spo-
la kot standardnega postopka za novorojenčke s poškodo-
vanimi ali okrnjenimi spolovili. Primer je postal tudi te-
meljni kamen feminističnega gibanja v sedemdesetih letih 
20. stoletja, saj so ga začeli hitro navajati kot dokaz, da je 
prepad med spoloma izključno posledica kulturnega pogo-
jevanja, ne biologije. Za dr. Johna Moneyja, medicinskega 
psihologa, ki je bil arhitekt poskusa, je tako imenovani 'pri-
mer dvojčkov' postal najbolj javno poveličevan uspeh v šti-
ridesetletni karieri in mu je leta 1997 prislužil hvalospev 
'enega največjih raziskovalcev spola stoletja'.
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Toda kot je dajal slutiti že sam obstoj mladega moškega, 
ki je tisto dopoldne junija 1997 sedel nasproti mene, je bil 
poskus polomija – dejstvo, ki se je javno razkrilo šele tisto 
pomlad, v medicinski reviji Archives of Pediatrics and Ado-
lescent Medicine. V njej sta avtorja, dr. Milton Diamond, 
biolog z Univerze na Havajih, in dr. Keith Sigmundson, psi-
hiater iz Victorie v Britanski Kolumbiji, dokumentirala, 
kako se je David že od vsega začetka upiral svoji vsiljeni 
dekliškosti in kako je, ko je bil star štirinajst let, ponovno 
prevzel spol, zapisan v svojih genih in kromosomih. Čla-
nek je sprožil udarne valove v medicinskih krogih po vsem 
svetu in zanetil žgoče razprave o ustaljeni praksi spremi-
njanja spola pri dojenčkih (postopek je bolj razširjen, kot si 
laična oseba misli). Članek je zastavil tudi neprijetna vpra-
šanja glede načina, kako so o primeru poročali, zakaj je 
moralo miniti skoraj dvajset let, da je nadaljnja raziskava 
razkrila dejanski izid in zakaj te nadaljnje raziskave nista 
opravila dr. John Money ali ekipa z univerze Johns Hopkins,  
ampak so jo zunanji raziskovalci. Odgovori na ta vpraša-
nja, ki so bili fascinantni zaradi tega, kar kažejo o skrivno-
sti spolne identitete, so osvetlili tudi tridesetletno rivalstvo 
med priznanimi raziskovalci spola, rivalstvo, ki s svojo za-
grizenostjo ni samo narekovalo, kako je ta nadvse zaskr-
bljujoča medicinska tragedija prišla na dan, ampak je bilo 
nemara glavna spodbuda, da je do poskusa sploh prišlo.

Kar je bil za medicino dogodek, za katerega je kazalo, 
da se bo razmahnil v zelo javen škandal, povezan z nekaj 
največjimi imeni v svetu raziskav spola, je bil za Davida Re-
imerja povsem zasebna katastrofa.

Razen dveh televizijskih intervjujev, ki jih je dal poleti 
1997 (s prikritim obrazom in spremenjenim glasom), ni svo-
je zgodbe nikoli v celoti povedal za javnost. V pogovor z me-
noj, za članek, ki sem ga pripravljal za revijo Rolling Stone, 
je privolil pod pogojem, da ne bom razkril ključnih podrob-
nosti o njegovi istovetnosti. V skladu s tem v članku nisem 
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razkril, kje se je rodil in odraščal in kje živi zdaj, za njegove 
starše Rona in Janet ter brata dvojčka Briana pa sem si iz-
mislil psevdonime. Zdravnike, ki so ga zdravili v Winnipe-
gu, sem označil z začetnicami. Samega Davida sem izmeno-
ma imenoval 'John' in 'Joan'; ta psevdonima sta mu dala Di-
amond in Sigmundson v svojem članku, v katerem sta opi-
sala mučno dvojno življenje, ki ga je primoran živeti. Tako 
sem pazil, da ne bi razkril niti posrednega namiga o kraju 
Davidovega bivanja, da namenoma nisem omenil zgodovin-
skega snežnega meteža, ki je ohromil Winnipeg na jutro 
njegove nezgode z obrezovanjem – nenavadnega močnega 
sneženja pozno v aprilu, ki je srhljivo spominjalo na usodne 
naravne pojave, kakršni vedno nastopijo pred grozljivimi 
dogodki v Shakespearjevih in grških tragedijah.

Moj članek je v reviji Rolling Stone izšel decembra 1997. 
Obsegal je skoraj dvajset tisoč besed in je bil tako temeljit, 
kot je bilo mogoče glede na omejen prostor in časovne 
roke, ki so stalnica časnikarskega novinarstva. Toda že ko 
je šel članek v tisk, je bilo jasno, da Davidovo življenje in 
znanstvene mahinacije, ki so odigrale tako odločilno vlogo 
pri njegovem oblikovanju, ponujajo toliko snovi, strokov-
nih podrobnosti in človeške drame, da zahtevajo knjigo, da 
bi v celoti prišle do izraza. Izkazalo se je, da je David razmi-
šljal podobno in je želel, da to knjigo napišem jaz. Pri tem 
pa sem se čutil dolžnega, da mu postavim pomemben po-
goj, da se lotim tega projekta: da opusti masko Johna/Joan.

Tudi če pustim ob strani dejstvo, da si ne morem pred-
stavljati, kako bi pisal knjigo, v kateri bi bili osrednji lik, 
njegova družina, prijatelji, zdravniki in drugi omenjeni 
pod psevdonimi in bi se gibali v neopredeljenem 'mestu ne-
kje na ameriškem srednjem zahodu', sem vedel, da je izrec-
na omemba točnega kraja dogajanja in oseb, ki so bile 
vključene vanj, nujna za pravilno razumevanje primera. V 
pripovedi, katere osrčje je razprava o naravi proti vzgoji, 
genetiki proti okolju, biologiji proti družbi, sem moral ne-
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izo gibno podrobno opisati družbeno-kulturno okolje, v ka-
terem je David odraščal. In končno sem kot pisatelj vedel, 
koliko posebno poetičnih odsevov zgodbe bi se izgubilo, če 
bi David vztrajal pri anonimnosti. Držati se psevdonimov 
bi pomenilo potvoriti zgodbo, kako si je David, ko je pri šti-
rinajstih letih začenjal naporno pot nazaj v fantovstvo, iz-
bral moško ime drugačno od svojega rojstnega imena Bru-
ce – ime, ki ni imelo samo tiste stvarne moške neposredno-
sti, h kateri je stremel, ampak ga je opominjalo tudi na 
zmago nad množico sil, ki so se prvih štirinajst let njegove-
ga življenja zarotile, da bi ga prepričale, da je nekaj drugega 
od osebe, za katero je v svoji notranjosti čutil, da je. Po za-
slugi te neverjetne zmage se je odločil, da se bo poimenoval 
po dečku iz svetopisemske zgodbe, ki je premagal navidez 
nepremagljivega orjaka Goljata. Če bi pri tem in množici 
drugih kamenčkov v mozaiku zgodbe vztrajal pri psevdo-
nimih, bi moral žrtvovati dejstvo, ki ni odsevalo samo v 
vsej tej sagi, ampak tudi v tem, kako jo je David razumel.

Začenši z intervjuji, ki jih je v začetku leta 1993 dal Di-
amondu in Sigmundsonu za njun članek, in nato z inter-
vjuji, ki jih je dal meni za Rolling Stone, je David korak za 
korakom prihajal iz senc sramu in prikrivanja, v katerih je 
živel. Do časa, ko sem ga nagovoril, naj opusti masko Joh-
na/Joan, je prehodil že dolgo pot na tem potovanju. Potem 
ko se je o tem pogovoril s svojo ženo, starši in bratom ter 
eno noč prespal, mi je David potrdil, da se je pripravljen 
razkriti javnosti.

Ko sem za namene te knjige ponovno sestavljal njegovo 
preteklost, mi ni David zaprl nobenih vrat, zavrnil nobene-
ga vprašanja. Dal mi je za več kot sto ur intervjujev, razpo-
tegnjenih v dobrih dvanajstih mesecih, in podpisal dovolje-
nja, s katerimi mi je omogočil vpogled v različne zasebne 
pravne dokumente, zapisnike s terapij, poročila svetovalne 
klinike za otroke, inteligenčne teste, medicinske kartoteke 
in izvide psiholoških preiskav, ki so se nabrali v času njego-
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vega nenavadnega otroštva. Pomagal mi je poiskati učitelje 
in sošolce, ki so ga poznali v otroštvu – težka detektivska 
naloga, ker ni hranil šolskih letopisov, spominjal se je pri-
imkov samo nekaj vrstnikov in je zadnje desetletje in pol 
poskušal pozabiti in se izogniti vsem, ki so ga v njegovi 
prejšnji inkarnaciji poznali kot deklico. Najpomembneje pa 
je, da je David poskrbel, da sem lahko govoril z vsemi člani 
njegove družine, tudi z očetom, ki več kot dvajset let ni z 
nikomer govoril o teh dogodkih, ker so bili preveč boleči. 
Samo zaradi neverjetne odkritosti družine Reimer je bilo 
mogoče naposled povedati vso zgodbo o Johnu/Joan. Če-
prav ta zgodba govori predvsem o Davidu Riemerju in nje-
govi izkušnji življenja na obeh straneh ločnice med spoloma,  
pripoveduje tudi o mladem paru, ki je samo malo po naj-
stniških letih sprejel velikansko odločitev, da enega od svo-
jih sinov dvojčkov prepusti temu nezaslišanemu, in naza-
dnje spodletelemu, poskusu psihoseksualnega inženiringa.

»Moja starša se počutita zelo kriva, kot da bi bilo vse 
skupaj njuna krivda,« mi je David pojasnil med mojim pr-
vim obiskom v Winnipegu. »Toda ni bilo tako. Kar sta na-
redila, sta naredila iz dobrote in ljubezni in obupanosti. Če 
si obupan, ne delaš nujno vsega tako, kot bi bilo prav.«
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PRVI DEL

Znanstveno-fantastična igra
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Ironija je, da se je skupno življenje Rona in Janet Reimer 
začelo s tako posebno obljubo. Da je prestalo vse preiz-

kušnje, gre verjetno vsaj deloma pripisati njuni skupni etni-
čni in verski dediščini, ki jo je oblikovala trdnost njunih 
prednikov pred obličjem trpljenja.

Tako Ron Reimer kot Janet Schultz sta bila iz družine 
menonitov, anabaptistične sekte, ustanovljene na Nizozem-
skem v 16. stoletju. Tako kot amiši so bili Ronovi in Janetini  
menonitski predniki pacifisti, ki so se držali skromnega, ne-
posvetnega življenja neposredno na podlagi Kristusovih 
naukov iz govora na gori. V času inkvizicije so mučili in po-
bili na tisoče menonitov in preživeli, ki so ušli, so začeli tri-
stoletno iskanje države, ki bi jim dovolila živeti v kulturni 
in religiozni osami. Večina je odšla v Rusijo in obdelovala 
zemljo, toda v poznem 19. stoletju so se začeli v velikem šte-
vilu seliti v Novi svet, kjer so se nekateri naselili v Nebraski 
in Kansasu. Toda največja skupina se je ustalila v Kanadi, 
kjer je zvezna vlada, v želji poseliti prazne širjave na zaho-
du, menonitom ponudila popolno versko svobodo, lastne 
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šole in izvzetje od vojaškega služenja. Prvi menoniti so v 
južno Manitobo prišli leta 1874. V petih letih jim je sledilo 
več kot deset tisoč drugih, cele vasi so se iz Rusije preselile 
v kanadsko prerijo. V tem valu priseljencev so v Manitobo 
prišli tudi Ronovi in Janetini prastarši, ki so bili nizozemski 
menoniti in neposredni potomci prvih pripadnikov sekte.

Njihov prihod je sovpadel s trenutkom, ko je Winnipeg 
dosegla železniška proga družbe Canadian Pacific Railway 
in povsem spremenila nekdanjo majhno in osamljeno nasel-
bino lovcev na kožuhe in trgovsko postojanko v Hudsono-
vem zalivu. V treh desetletjih je naselbina postala pomembna  
žitnica severnoameriškega srednjega zahoda. 'Vse poti vodi-
jo v Winnipeg,' je poročal časnik Chicago Record Herald le-
ta 1911. 'Usojeno mu je postati eno največjih trgovskih kri-
žišč na celini, pa tudi zelo pomembno proizvodno središče.'

Čeprav mesto ni izpolnilo teh veličastnih napovedi, je 
Winnipeg v prvi polovici 20. stoletja hitro pridobival na ve-
likosti, pomenu in kulturnem ugledu, saj so v mestu usta-
novili prvo baletno družbo in prvi simfonični orkester v 
državi. Danes ima 600.000 prebivalcev in mestno jedro, 
zgrajeno okoli okljukov reke Red River, se ponaša z zavi-
dljivimi modernimi nebotičniki, ki dopolnjujejo izborne 
viktorijanske stavbe.

Menoniti v okoliški preriji so dolgo čutili skušnjavo obi-
lja v Winnipegu in po drugi svetovni vojni so se bolj asimi-
lirane družine začele seliti v mesto, kjer so prevzele delo v 
proizvodnji, prevozništvu in gradbeništvu. Med njimi sta 
bila tudi starša Rona Reimerja, Peter in Helen, ki sta leta 
1949 prodala svojo kmetijo v bližnjem Delorainu in se pre-
selila v winnipeško sosesko St. Boniface, kjer je Peter dobil 
zaposlitev v klavnici, Helen pa je ostala doma in skrbela za 
njune štiri otroke, od katerih je bil Ron najstarejši.

Že kot majhen je bil ubogljiv in marljiv deček, ki je s po-
vezavo umikanja v zasebnost in nepopustljive delavnosti 
pogosto presenečal celo svojo mater. »Vedno je bil plah in 
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tih,« se spominja Helen Reimer, »toda bil je tudi zelo zapo-
slen majhen fantek. Morala sem si izmišljati stvari, da ni 
počel kakšnih neumnosti. Učila sem ga kuhati. Vedno je 
želel kaj delati s hrano in kuhati.« To je bila strast, ki Rona 
ni več zapustila. Kot odrasel je nazadnje vzdrževal ženo in 
dva otroka z vodenjem lastnega posla kot voznik tovornja-
ka, predelanega v potujočo okrepčevalnico, s katerim je 
razvažal sendviče in drugo pripravljeno hrano po gradbi-
ščih okrog Winnipega.

Leta 1957, ko je bil Ron v zgodnjih najstniških letih, je 
Winnipeg dosegla glasba Elvisa Presleyja, Chucka Berryja 
in Little Richarda. Avtomobili, dekleta, pivo in rokenrol so 
kmalu močno pritegnili njegovo pozornost. Za menonite iz 
generacije Ronovih staršev so bile nagle kulturne spre-
membe v poznih petdesetih letih ogrožajoče. Čeprav sama 
nista bila posebno pobožna, sta se samo desetletje prej pre-
selila iz skoraj izključno menonitske poljedelske skupnosti, 
kjer so bile nekatere vsakdanje vrednote in prepričanja še 
vedno bliže tistim iz podeželske Rusije v 19. stoletju kot ur-
bani Severni Ameriki v poznem 20. stoletju. V dogajanju, 
ki se je izkazalo za svojevrstno obratno migracijo, so bili 
Reimerjevi med mnogimi menonitskimi družinami, ki so 
se v odporu do seizmičnih kulturnih premikov v mestu vr-
nili k svojim družinskim koreninam v preriji. Leta 1959 je 
Ronov oče kupil majhno kmetijo kakih sto kilometrov iz 
mesta, blizu naselja Kleefeld, v menonitski deželi, in druži-
no preselil tja.

Ron, ki je bil takrat star petnajst let, je sovražil selitev. 
Kleefeld je bil komaj kaj več kot raztresena gruča razmaja-
nih lokalov (prodajalna žita, pošta, špecerija) vzdolž do-
brih sto metrov gramozne ceste, kjer ni imel Ron kam 
usmeriti svoje izjemne delovne etike. Nabral je sto kilogra-
mov sasafrasa in ga prodajal po petdeset centov za kilo-
gram – naporno delo za majhno plačilo; nič v primerjavi z 
denarjem, ki bi ga lahko zaslužil v mestu. In oče je vztrajal, 
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da mu Ron še te pičle vsote izroči za vzdrževanje stare 
kmečke hiše iz skodel na kosu borne zemlje.

V tem stanju dolgočasja, pomanjkanja in naraščajočih 
trenj s strogim in avtoritarnim očetom je Ron, pri sedem-
najstih letih, sprejel povabilo svojega prijatelja Rudyja Hil-
debrandta, da obiščeta Rudyjevo dekle v bližnjem mestecu 
Steinbach. Rudyjevo dekle je imelo čedno sostanovalko, 
dekle z imenom Janet, ki bi bila Ronu morda všeč.

Tako kot Ron je tudi Janet Schulz odraščala v Winnipe-
gu, kot najstarejši otrok menonitskih staršev, ki sta se pri-
družila povojni selitvi iz prerije v mesto. Tam so živeli v so-
seski St. Vital in Janet je bila živahno, radovedno dekle, ki 
ji je strastna ljubezen do branja – najprej pustolovskih mla-
dinskih romanov, nato grozljivk in nazadnje knjig o psiho-
logiji – odprla pogled na življenje zunaj tradicionalnih me-
nonitskih vrednot njenih staršev, še zlasti matere, s katero 
je bila kar naprej v sporu. »Želela sem pridobiti izobrazbo, 
toda mati je hotela, da grem delat in prinašam denar do-
mov,« pravi Janet. Nazadnje so jo prepričali, da je po deve-
tem razredu pustila šolo in se zaposlila kot šivilja v tekstilni 
tovarni. Janet je plačilne čeke izročala materi, kar ni prispe-
valo k izboljšanju odnosa med njima. Do novega razkola 
med materjo in hčerko je prišlo, ko je Janet, v zgodnjih naj-
stniških letih, nehala hoditi v menonitsko cerkev. »Zdelo se 
mi je tako omejevalno,« pravi. »Ne verjamem, da je bilo v 
skladu s Svetim pismom. Pravili so, da je greh, če se na-
smehneš. Jaz nisem razmišljala tako.« V resnici se je začela 
Janet pri petnajstih letih šaliti iz vere svojih staršev. »Zakaj 
se menoniti nikoli ne ljubijo stoje?« je rada vprašala svoje 
prijatelje. »Ker bi lahko kdo mislil, da plešejo!« Janet je obo-
ževala ples in kotalkanje in ker je bila izjemno privlačna 
rjavolaska s svetlo rjavimi očmi in lepo oblikovano posta-
vo, ji nikoli ni manjkalo spremljevalcev.

Prepričana, da jima najstarejši otrok in edina hči nevar-
no uhaja izpod nadzora, sta se Janetina starša, tako kot 
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