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Julie

NIZOZEMSKA, 1995
Letos bomo šli
samo mi trije in nihče
drug. Tvoja mama bo vsaj
enkrat lahko preživela
deset dni brez nas!

Da pazi na Julie,
kadar delaš nadure
za svojega šefa, te
pa ni nikoli motilo.
O tem sva že govorila.
Vse je rezervirano. Zdaj je že
prepozno, da bi se obrnili, in
upočasni malo.
Prehitro voziš!

Ne mešaj stvari!
Rekla sem samo, da bi
končno rada preživela pravi
dopust, sama z možem in
hčerko, brez tašče.

Dobro. Torej bo dopust
brez mene!

5

ČEZ PETNAJST LET

Mami?! Mami?

Kuku, mami.

Ah.

6

Mamica je zelo
utrujena, ljubica ...
Šli bova lepo
spančkat.

Priporočena
pošta ...

Hvala ... Že tretja v
enem tednu, kot da
bi se zmenili.

Danes greva v
mesto ... Šli bova na
sladoled, nakupovali
in zapravljali še zadnje
kovance. Kaj
praviš, Katrin?

Žal ... Raje bi
vam prinesel
razglednice. Za tako
lep nasmeh ...

Fino!
Tudi jaz
imam kovance v
hranilniku, lahko
jih vzameš.

Tukaj podpišite. Pa
vseeno lep dan.
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Ja, jaz sem.
Ne, mama. Zakaj me
spet kličeš?
Pusti me živeti,
kot si želim.
In predvsem daleč
stran od tebe!

Kako se bo rešila
iz tega? Noče moje
pomoči!
Imam občutek,
da me sovraži
odkar ... odkar se je
zgodila nesreča.

Ne obtožuj se,
nič nisi kriva ... Tako
pač je. Usoda ... Morda
nekega dne ...

Mami, jočeš?

Pa pojdimo!

Nikar ne skrbi ...
Nekaj mi je padlo
v oko.
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Danes bo zabavno!

Ne, žal: očitno
je stanje prenizko. Lahko
plačate z gotovino?

Ne.

Julie? Si to res ti,
Julie? Ja, končno!

Imaš težave s
kartico? Počakaj.
Bom jaz vse plačala
s svojo.

Joj, res mi je nerodno.

Ne skrbi, bova
pozneje uredili.

Ampak
kakšno naključje!
Kaj počneš tukaj? Je
to tvoja punčka, ta
angelček?
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Sandy. Prijateljica iz
otroštva. Po selitvi sva
izgubili stik.

Mami,
kdo je bila tista
prijazna gospa?

Najini starši
so se zelo dobro poznali.
Včasih smo šli skupaj na
počitnice.

Dober dan,
kličem zaradi
delovnega mesta
natakarice ...

e
db
nu
Po dela
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Žal je mesto že
zasedeno ...

Obe se bova lepo
oblekli. Danes greva na
večerjo k Sandy!

Jaaaa!
Lahko vzamem
medvedka iz
pliša, mami?

Kakšna ljubka
hiša! In ta vrtiček,
krasen je!

Hvala, saj ne bi bilo
treba. Zelo lepo od
tebe: rože so
prelepe!

Prvič v
življenju sem
kupila šopek, še
nikoli prej
nisem bila v
cvetličarni.

V Franciji si rada
nabirala rože v gozdu in
sama oblikovala šopke,
se spomniš?
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No, povej!
Kaj počneš? Sanjala si, da
boš postala voditeljica na
televiziji. V to si trdno
verjela.

Res je,
pozabila sem.
Delam na področju
komunikacij, vendar
nič vznemirljivega:
trženje.

Eh, ni ravno
super.

Kaj pa
Katrinin
oče, kaj
počne?

No, zdi se, da ti je
uspelo! In kar žariš!

In kaj ti počneš?
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Trenutno
sem brez službe. In
tudi ko jo imam, je
nikoli ne obdržim
dolgo.
Morala sem prekiniti
študij, ko sem šla
od doma, zato nimam
posebne izobrazbe, kar
mi ni ravno v pomoč.

Razšla sva se, ko sem
izvedela, da sem noseča.
Nisem želela, da ve. Je
poročen in toliko star, da
bi bil lahko moj oče.
Ni bilo
načrtovano.
Ampak ničesar ne
obžalujem.

Ni še prepozno,
da bi nadaljevala s
šolanjem, veš ...

Si že slišala za
šolo druge priložnosti?
Ne bi mogla tvoja mama
varovati Katrin čez dan?
In kdo bo pazil
na mojo hčerko?
Poleg tega nikoli
nisem bila preveč
nadarjena za
šolo ...

Ne vidiva se več ...
Nekako sem
pretrgala stike ...

Prikazujejo se mi
slike nesreče, ki me
preganjajo ... V takih
trenutkih ne morem
več nadzorovati svojih
čustev.

Zakaj? Se želiš
pogovoriti o tem?

Zapleteno je, ampak
mislim, da njo krivim za
... seveda nezavedno.

Zanjo je življenje teklo dalje,
kot da se ni nič zgodilo. Hitro ga
je nadomestila. Celo večkrat.

Zame nihče ne bo mogel nikoli
nadomestiti očeta. Ko se je eden
od njenih ljubimcev preselil v hišo,
sem odšla.

To je bilo eno leto, preden se
je rodila Katrin.

Če se mama takrat ne
bi prepirala z očetom,
bi bil še vedno živ.

13

Pogosto sem mislila na najino
tekanje po gozdu, po travnikih ...

Moja mama je morala vse pokvariti.
Zastrupila je očetovo življenje.

Se spomniš, Julie, šopke sva prodajali
ob cesti, ob kateri so najini starši najeli
hišo.
Ja, to so bili lepi
trenutki ...

Veš, tudi pri meni
ni bilo vse rožnato.
Mamo sem tolikokrat
videla v solzah.

Jaz pa sem ti včasih celo zavidala, ker sem opazila
veliko razumevanje med tvojima staršema.

Zaradi njunih
prepirov sem
bila čisto
prestrašena!

Njuni stalni prepirčki so bili kot
v filmu. Ljubila sta se ... na svoj
način. Včasih sem ju opazovala.
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Odkar se je zgodila
nesreča, nisem več
objektivna, kar zadeva
mamo ...

Veš, nečesa
sem se
spomnila.

Vedno si se
rada ukvarjala
z rožami. Zakaj
se ne bi s tem
ukvarjala
poklicno?

Misliš, da bi
zmogla?
Zdi se mi, da se nisva
srečali naključno.

Ne verjamem v
naključja.

Seveda. Šola druge
priložnosti bi bila
dobra rešitev.
Financira jo Evropa:
dobra izobrazba, nekaj
prakse in kdo ve, mogoče
nekega dne odpreš svojo
cvetličarno ... Pripravila ti
bom peklensko dober
tržni načrt!

Rože bodo vnesle
barve v tvoje
življenje ... In v življenje
tvoje hčerkice.

Vrtnice ... Brez
trnov. Rada bi
verjela vanje.

Čez nekaj mesecev
imam seminar v
Dublinu.
Bi me spremljala?
Imela bom nekaj prostega
časa. Lahko bi se zabavali!

15

ČEZ OSEM MESECEV
Greva, ljubica! Nazaj te
pripeljem okrog šestih.

Nekdo mi je prišepnil, da
bodo danes palačinke pri
babici.

Ampak ta šopek sem
sama naredila. Morda
ni ravno običajen, kot
so nas učili v šoli ...
Gospodična, ste
vi prodajalka?

Ne, sem
asistentka. Na
praksi sem.
Ta mešanica rož
in poljskih cvetlic
je nekaj čisto
posebnega.
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viktor

BUDIMPEŠTA

Viktor, večerja je na mizi!

Viktor!

Pozabila sem ...
Mama, zakaj se tako trudiš zaradi
mene? Saj sem ti povedal, da
bom večerjal zunaj s prijatelji.

V vsakem primeru zelo dobro diši. Prihrani
mi nekaj za jutri!

Skrbi me, Viktor ... Kaj bo s teboj, ko me ne bo več?

Saj si močna. Ampak moraš malo paziti na svoje zdravje.
Ko bom končal doktorsko disertacijo, se bom lahko končno
prijavil za delo na univerzi ... in najel garsonjero.

19

Vaša miza je pripravljena.

Danes vam priporočamo
koštrunov ragu.

Nov parfum
imate. Ta je bolj
cvetlični ...

Imate
neverjeten
nos!

Hvala, Alexandra. Bilo je
zelo dobro kot vedno.

Jutri, preden se
restavracija odpre,
ste vabljeni na
kozarček za mojih
petindvajset let.
Boste prišli?
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Razumem, da gre za manj pomembno delo v Flaubertovem
opusu. Ampak zaradi tega ne napredujem pri pisanju doktorske
disertacije ... Zdi se mi, da je ne bom nikoli končal!

Ne, žal mi je, ta Slovar
ustaljenih idej je
izjemno težko najti.

Poslala jim bom seznam del, ki
jih še nimamo ... in jih prosila za
majhen čudež ...

Sem v stiku s še eno, zelo dejavno univerzo, ki si s podporo Evrope
prizadeva za oblikovanje pomembne zbirke knjig v Braillovi pisavi.

Če je še kaj drugega, kar lahko
naredimo, medtem ko čakate ...

Ja, lahko tole pustim
na pultu? Vabila
na koncert ...

Rešili bi me!
Ne želim ostati
študent celo
življenje.

21

Torej greš danes zvečer spet ven?
Z dekletom? Jo poznam?

Nehaj, mama! O tem sva že govorila. Ne, nobenega
dekleta ni. Ne ... Nikogar ...

Ste se odrekli svojemu novemu
parfumu, Alexandra? Dobro vam
je pristajal ...

22

Oh! Viktor! Lepo, da
ste prišli.
To je za vas.
Vse najboljše!

Tudi meni je tisti
parfum bolj všeč.
Ampak tega mi je
podaril fant ... In ker
je zelo občutljiv ...

Smešne ljubezni, Kundera ... Poznate?
Kam je
zdaj šel?

Res je nevljuden. Počakajte, predstavila vam ga bom.

Prijazno od vas,
ampak moram iti.
Čakajo me.

23

Dober dan!

Danes imate srečo ...
Vzgoja srca.

24

Odlično! Hvala!
Z zanimanjem jo bom
prebral: ko je bil
Flaubert živ, še ni
bila objavljena ...

25

Nehaj, mama.

Pride veliko ljudi na
koncert?

Z glasbo si ne boš
napolnil krožnika ...

Zakaj ne preživiš več
časa doma ... Ti tukaj
ni dobro?

Je, mama ... Ampak pusti mi, da sam
skrbim zase. Upam, da bom hitro našel
delo in si uredil stanovanje, potem ko
bom končal disertacijo ...

Niti ne ...

Kdaj boš že razumel, da
ne boš nikoli mogel živeti
tako kot drugi?

26

Vsaj jaz sem tukaj ...

„Rjavolaske: bolj vroče kot blondinke
(glej blondinke).“

r
Slovanih
je
l
a
t
s
u
idej

... Hm ... „Bolj
vroče kot
rjavolaske“?

In kaj bi rekli za
„blondinke“?

Bravo! In spet doda:
„glej rjavolaske“! Jaz pa
sem imela Flauberta za
resnega pisatelja …

Slovar
Ko boste o njegovem delu vedeli vse, ga boste odkrili tudi meni? Nekaj mi pravi,
da je za vas na poti velik paket ... Odlična novica, kajne?

Kaj počnete po 17. uri?
Že imate načrte?

Hmm ... ja ...
v bistvu ne,
mislim, da ne ...
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Ne eno ne drugo.

Nisem poznala tega
nenavadnega slovarja,
zabaven je. Pregledati sem
morala nekaj knjigarn, da
sem ga našla ...

Rdečelaska?

Ste blondinka ali
rjavolaska?

Ja.
In za opredelitev: „glej
blondinke, rjavolaske,
svetlolaske, črnolaske“ ...
Tu se zaplete.

Ne veste, kako zelo sem vam hvaležen za to,
kar ste naredili zame, Linda. Tako si želim, da
ne bi bil več breme za mamo ... in za druge.
Zato pa moram končati to disertacijo ...
In vi ste delali čudeže!

Še zadnjič?
Naključno – glasba: „Umirja strasti.
Primer: La Marseillaise.“
Sarkastično, ne?

Na koncertu ste bili, kajne?

Kako veste?
Všeč mi je bilo, Viktor!

28

Moj peti čut, brez
dvoma ... Tisti, ki ga
ostali imenujejo
šesti čut.

Lahko pripraviš še tretji pogrinjek, mama?

Linda. Me veseli, gospa.
Viktor mi je veliko povedal
o vas.

Vstopite, gospodična. Lahko bi mi prej povedal, Viktor ...
Spravil si me v zadrego, pripravila bi pravo večerjo,
če bi vedela ... Poleg tega nisem za med ljudi. Veste,
gospodična, vedno mi jo zagode.

Zelo dobro bo kot
vedno. Mama je
odlična kuharica.

29

Viktor ... To je bilo
čudovito!

30

PEDro

ALGARVE, 1964

Zakaj
nič ne rečeš? Do
nas se obnaša kot do
umazancev!

Dajte
mi tista dva
majhna tam!

Trdo delamo,
Pedro ...

Ta
gospa ne živi v istem
svetu kot mi. Ne more
razumeti.

Zato pa jaz toliko bolj
razumem, da od tega
garanja nimate
čisto nič.
Kako lahko
živite v tem smradu?
Kakšen kužen smrad!!
Človek se lahko onesvesti!

Jaz tu že
ne bom zapravil
svojega življenja.

33

ALGARVE, DANES.

Že mesece
razmišljam o tem.

Obiskal
bom svoje
starše.

Odšel sem
pred štiridesetimi
leti ... in se nikoli več nisem
oglasil.

Gotovo vesta, da sem
odprl to restavracijo ... Tukaj
se vse hitro razve.

To je zelo
pogumna odločitev ...

Medtem pa upajva, da bo
novi videz strankam
všeč ... In da nisva
segla previsoko ...

Ja. Veliko
denarja sva vložila ...
Potrkajva na les!

34

Dober
dan, oče. Je
mama notri?

Vstopi.
Dobrodošel
si.

35

Kako vama
gre? Kako je
kmetija? In zdravje?

Nekako
gre ...

36

Kot
pravi tvoj
oče ...

Moral bom
iti ... To je za vaju.

Si prišel, da nama
daš miloščino? Imava
vse, kar potrebujeva.
Vzemi nazaj
to kuverto!

To je bilo iz srca ... Moji
restavraciji gre dobro.

Nisva
berača! Žališ
naju s svojim
denarjem!

37

Kaj se dogaja,
José?

Delokalizacija.
To pomeni konec
za nas.

Pet pogrinjkov nocoj ...
Če bo šlo tako naprej, se bo
slabo končalo.

Varno
pot domov in
hvala!

38

Izvlekla
se bova. Ne
obupaj, Pedro. Raje mi
povej, kako je bilo na obisku
pri tvojih starših ...

ČEZ DVA TEDNA

Bi rekel, da je
bilo jutro
uspešno ...

Dva. Vedno
slabše je ...
Včeraj sva imela v času
kosila le tri
pogrinjke ...

Trije ducati osličev.
Koliko jih boš vzel?

Tretji je brezplačen ...
Ga boš pripravil za ženo.
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Pazite, krožniki so vroči ... Ste
na počitnicah?

Za najin okus je ta
trenutek malo preveč
mirno ...

Midva prihajava iz
dela Anglije, ki gospodarsko
ni najbolj uspešen ... Pokrajina pa je
zelo lepa.

Nisem
prepričana, da bi
bilo to tukaj uspešno. Je
pa ideja ...

40

Moj mož je
bil vodilni delavec v
železarstvu. Ko so podjetje zaprli,
sva z njegovo odpravnino odprla
podeželsko gostišče.

Ja, ogledujeva
si deželo. Pokrajina
je prečudovita. In
kakšen mir!

Prej je bila restavracija
v času kosila vsak dan
polna ... Ko so zaprli tovarno,
sva izgubila najbolj zveste
stranke ...

ČEZ ŠEST TEDNOV

Pohiti!
Pozna bova!

Ne
bodi živčen. Vse
bo dobro ...

Jaz sem te prepričal
v vse te stroške prenove.
Škoda, da
prihajata v takih
okoliščinah ...

Spodletelo
mi je.

Nimaš si kaj očitati. Nihče ni
mogel predvideti, da bodo zaprli
tovarno.
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Vstopite. Me veseli, da sem
vas spoznala.

Danes je
še posebej izjemen dan ...
Imela bosta čast, da uradno zapreta
restavracijo ...
Si jo prodal?

Imata kakšne
načrte?
Restavracija
v bližini išče kuharja ...

Prodati
je velika beseda.
Recimo,
da sem omejil škodo ... Da bova
lahko s čim poplačala dolgove, potem bomo
pa videli. Restavracija ni bila več rentabilna ...

Vendar glede na moj neodvisen značaj to
morda ni najboljša zamisel. Bolj sva razmišljala o
podeželskem gostišču ...

Če smo
pogumni, se vedno
izvlečemo.

Rada bi
začela prodajati
krajevne domače
proizvode ...

Res pripravlja zelo
dobre marmelade
in kolače ...

42

To ni dovolj.
Potrebna je tudi dobra
finančna osnova. In tudi
malo sreče.

Vem ... Vendar sva
tudi, ko sva poskušala spraviti
v tek to restavracijo, vložila
ogromno truda.

Denar
ni vse ... Tega nisi
nikoli hotel razumeti.

Pomembne so še
druge vrednote, kot sta trud in
poštenost, ki sem ti ju poskušal
vcepiti v glavo.

Morda sva se
prenaglila ... Nisva imela
potrebnega znanja v zvezi z
vodenjem ... nisva razmišljala vnaprej ...

Žena me je prepričala,
da se vpišem na tečaj ... Gre za
evropski program, če želiš odpreti
podjetje, začeti projekt ..., tako da se učiš
na preteklih izkušnjah.

Nisva edina, ki morata
pri teh letih začeti znova.

Kako si si zamislil
svoje gostišče? ... Morda
imam idejo ...

43

ČEZ OSEMNAJST MESECEV

In tukaj so prve
domače marmelade!

Svoje
kmetije sploh ne
prepoznam!

Za kakovost so potrebni
dobri proizvodi. To dobro vem!
Ko bodo poskusili mojo zelenjavo,
se bodo vrnili.

Jaz
tudi ne!

Velika uspešnica
bodo! Nekaj kozarcev daj na
stran za nas!
Ah! Vesela sva, da sva prispela. Ko
sva odšla iz Dublina, je deževalo ...

44

Kozarček za dobrodošlico. Sta
naša prva gosta: to se praznuje! Z vinom
iz domačega grozdja ... Družinski proizvod!

fianne

DUBLIN

Zdi se, da se ti mudi ... In tvoja torba
je videti težka, Judith ... Kaj
pa imaš notri?

Nič, kar bi te zanimalo, Fianne.

Fianne, na tvojem
mestu bi bila tiho ...
Nisi prava za dajanje
moralnih lekcij, še manj
pa za igranje čuvaja!

Ne? A tako?! Bi res
rada zabredla
v težave?

V redu. Pozabi. Prav
imaš. To ni moj
problem ...

47

Zaskrbljena
se mi zdiš,
Fianne ...

Ja ... Razmišljala sem o dekletu, ki krade zaloge ...
To mi ni všeč. Delo je pošteno plačano, šefi pa so
korektni do nas.

Opozorila si jo ... Več ne
moreš storiti.

Ja. Prav imaš, Peter. Ne smem se
odzivati na njene provokacije ...

Živijo,
Fianne!

48

Hej, Fianne! Šef želi
govoriti s tabo.

Naprej!

Saj mi niste zamolčali ničesar iz svoje preteklosti ...
Tvegal sem, ko sem vas zaposlil. In to tveganje sem
sprejel. Zatrdili ste mi, da vam lahko zaupam.

Usedite se, Fianne. Imam velik
problem.

Že nekaj časa nekaj sumim ... Nekdo jemlje
zaloge. Saj vas ne obtožujem, Fianne. Vendar
ste za to blago odgovorni vi.

Žal mi je, Fianne. Ne zaupam vam
več. Pojdite k računovodji. Dobili
boste plačilo, ki vam pripada.

Gospod,
prisegam, da
nimam nič pri
tem!
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Živijo, poklicali ste Fianne.
Trenutno vam ne morem
odgovoriti. Prosim, po znaku
pustite sporočilo.

Pomiri se, Fianne. Že zelo večnost te
nismo videli na tem koncu. Temu je treba
nazdraviti!
Ta je pa res zadnji: moram iti,
moža bo skrbelo.

Kaj počneš tukaj, Fianne?
Odpustili so jo zaradi
punce, ki je
kradla zaloge ...

Glej no! Že dolgo te
ni bilo videti!

50

Si lahko misliš, barabe!!

Odpustili?! Saj veš, da se lahko zaneseš na
nas ... Če kar koli potrebuješ …

Ja ... Sem ji rekla ... Morda
lahko kaj naredimo ...

Ampak obravnavali so te kot zločinko,
čeprav si bil popolnoma nedolžna ...

Dobro vem, kaj
nameravate. Ne, jaz
ne bom več počela
neumnosti.

Vzemi si čas za razmislek ... Pa ne predolgo.
Ničesar ne moreš izgubiti ...

To bi lahko pričakovala
glede na svojo
preteklost ...

Nič čudnega, da sem bila
grešni kozel. Obupana sem.
In veš, da bova brez moje
plače težko shajala: hiša,
stroški ... To je preveliko
breme.

Jutri obišči agencije za začasno
zaposlovanje ... Ne skrbi, znašla se bova.
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Ne ... To je že moj šesti razgovor to
dopoldne ...

Ne obupaj ... Samo
potrpežljiva moraš biti.
Zaupam vate.

Vidim ... Ja, ja, razumem.
Pustite mi svoj življenjepis.
Če bo kakšna priložnost,
vas pokličemo.
In še vedno nič, čeprav
izpolnjujem vse pogoje za
delovna mesta iz objavljenih
oglasov ... Jasno je, da mi ne
zaupajo ...

Fianne?! Kakšno
presenečenje!!

Ti nehvaležna
hudobnica, ne boš
se tako preprosto
izvlekla!
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Ja ... očitno si edini.
In to mi prav nič ne
pomaga!

Fianne?! Kaj se ti je
zgodilo?!

Ne vem, če je bila to najboljša ideja ...
Lahko te toži. In glede na tvojo preteklost ...

V mestu sem srečala Judith.
Mislim, da bo naslednjič
raje prečkala cesto.

Ja, živijo! Ne ... Ne
vem. Zdaj ni pravi čas,
te pokličem nazaj.

Nehaj! Že tako
sem imela dovolj
neprijeten dan, ne
začenjaj še ti.

Kdo je bil?
Ne poznaš ...
Škoda bi bilo zamuditi
takšno priložnost ...

Ena od tvojih
starih prijateljic,
kajne ...? Si spet
začela zahajati v
tiste sumljive lokale,
o katerih si tako
skrivnostna ...

Ja. In to ni tvoja stvar. Nisem več otrok. Prosim, zdaj
me pusti pri miru ... Rada bi bila sama.
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Peter?

Peter? Si ti??
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Hej ti! Ne tako hitro ... Rada sem
obveščena o obiskih ...

Otrok ...?! Nehaj brcati in mi povej, kaj delaš v moji hiši ...
Tukaj ni veliko stvari, ki bi jih lahko ukradel ... To ni pravi
naslov.

55

Zdaj pa se usedi in mi povej, kaj delaš
tukaj, če nočeš dobiti batin, ki si jih
zaslužiš.

Tvoj obraz mi je
znan ... Saj nisi ...
Suzin sin?!

Ja ... Lahko bi bil ...

Ste poznali mojo mamo!?

Delili sva sobo v luksuznem hotelu, ki
nama je nudil ležišče in pogrinjek, če
veš, kaj mislim ...

To, kar se ji je zgodilo, je
grozno ... Tvoja mama je bila
dober človek ...

Zdravniki ji niso
mogli pomagati.

Dober človek? To bi bilo treba
še dokazati! Vsaj dve leti nisem
imel stikov z njo. Nikoli se ni zares
ukvarjala z mano.
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In kje živiš? In od
česa?

Znajdem se ... Imam
prijatelje, pri katerih lahko
kdaj prespim.

Veš, tudi jaz sem
naredila veliko
neumnosti ...

Si že kaj jedel?

Vendar jih moramo na koncu vedno plačati.
Predrago. V treh letih za zapahi imaš veliko časa
za razmislek. Ni govora, da te kar tako spustim
v neznano. Suze bi me ubila, če bi bila še živa!
Danes boš spal tukaj.

Kaj se dogaja tukaj?
Kdo je ta fant?
Nisem slišal zvonca ...

Sin moje prijateljice ... Pred nekaj leti je umrla. Prišel je
skozi zadnji vhod. V težavah je in me potrebuje. Vsaj to
noč bo ostal tukaj.

Ne, ne, zelo ste prijazni.
Ampak moram oditi.
Jaz ...

Ni govora, sem ti
rekla. O tem se bova
ponovno pogovorila
jutri. In o tvoji
prihodnosti ...
Zelo resno.
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Prišli ste na pravi naslov, Fianne. Potrebujemo osebe,
ki so to izkusile na lastni koži, kot vi ...
s posebnimi izkušnjami ... in trdno osebnostjo.

Naš program ponovne
vključitve nekdanjih
zapornikov je
ambiciozen. Evropa
verjame v naš projekt in
ga finančno podpira.
Prvič moja preteklost velja za prednost in ne za
pomanjkljivost, to se mi zdi skoraj predobro,
da bi verjela!

In glede fanta, o katerem
sem vam govorila?

Si videla, kako te
je pogledal?

Poskrbeli bomo, da se bo lahko šolal v najboljših
pogojih ... in vi ga boste osebno nadzirali.

Za tega pa moraš
poskrbeti!!
KONEC.
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Več informacij
Fianne, Viktorju, Julie in Pedru so programi, ki jih financira Evropski socialni sklad (ESS), omogočili nov
začetek v življenju.
Kaj je ESS?
ESS je bil ustanovljen pred več kot petdesetimi leti, in sicer leta 1957. Je prvi finančni instrument
Evropske unije za naložbe v človeške vire. Njegov cilj je spodbujati zaposlovanje z izboljšanjem
možnosti delavcev. Podpira na primer osebe, ki imajo posebne težave pri iskanju zaposlitve, kot so
ženske, mladi in starejši delavci. Zagotavlja tudi pomoč podjetjem ali mladim podjetnikom. Sklad vlaga
tudi v vseživljenjsko učenje.
ESS ne deluje samostojno, ampak je del partnerstva z več udeleženci. Projekte, ki jih podpira,
sofinancirajo države članice in predlagajo izobraževalne ustanove, združenja, sindikati itd. Te projekte
izberejo nacionalni organi, zato da ustrezajo posebnim potrebam držav in regij.
Danes je ESS pravi uspeh. Vsako leto je 10 milijard EUR namenjenih financiranju različnih projektov
27 držav članic. Ti projekti prispevajo k izboljšanju življenj 10 milijonov oseb na leto, tako da jim
pomagajo poiskati zaposlitev ali napredovati.
Od realnosti k fikciji
Strip Zagrabi priložnost temelji na resničnih zgodbah. Evropska komisija je zbrala izpovedi 54
Evropejcev, ki so prejeli pomoč v okviru programov, ki jih financira ESS. Pred kamero so pripovedovali
o svojih izkušnjah in o tem, kako so jim bile omogočene nove možnosti za zaposlitev in izobraževanje.
Te izpovedi najdete na strani http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_sl.htm.

Ali vas te zgodbe navdihujejo? Pošljite nam svoje predloge scenarijev in/ali svoje risbe na naslednji
naslov: esf@ec.europa.eu. Najboljši bodo objavljeni na spletni strani ali v prihodnjem stripu.
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Avtorji
Scenarij
Rudi Miel
Rudi Miel se je rodil leta 1965 v Tournaiju in ima diplomo iz novinarstva. Je svetovalec za
komuniciranje in stripovski scenarist ter soavtor stripa Kalne vode, ki ga je objavil Evropski
parlament in je leta 2003 prejel nagrado Alph Art v Angoulêmu. Strip L’arbre des deux
printemps (risbe: Will & Co – Le Lombard), za katerega je napisal scenarij, je leta 2001 prejel
nagrado za najboljši tuji album na festivalu stripa v Sobredi (Portugalska). Rudi Miel je
skupaj s Cristino Caudra in Paulom Tengom tudi soavtor stripa L’ordre impair (Le Lombard),
ki je bil v celoti objavljen konec leta 2009.
Risbe
Christian Durieux
Christian Durieux se je rodil leta 1965 v Bruslju, njegov prvi stripovski album po scenariju
Jeana Dufauxja pa je bil objavljen leta 1990 pri založbi Glénat (Avel). Ker je risar in scenarist, rad raziskuje različne zvrsti in sloge prek različnih sodelovanj, pri čemer mu gredo vse
stvari enako dobro od rok. Je avtor stripovske nadaljevanke Les gens honnêtes (scenarij
je napisal Gibrat) pri založbi Dupuis in albuma Le pont (Futuropolis), ki je izšla leta 2009.
Christian Durieux danes živi v departmaju Gironde (Francija).
Gihef
Gihef se je rodil leta 1974 v Belgiji, leta 2001 pa se je skupaj z Jean-Christophom Derrienom
podpisal pod svoj prvi album RIP Ltd. Takoj zatem je pri založbi Vents d’Ouest izdal
nadaljevanko v štirih delih z naslovom Enchaînés, za katero je scenarij napisal Callède. S
tem so se mu odprla vrata založbe Dupuis, za katero se je podpisal pod triler, ki govori
o življenju v zaporu, z naslovom Haute Sécurité, pri katerem je ponovno sodeloval s
Callèdom. Leta 2009 je izšel album Mr Hollywood (Dupuis), pri katerem je prvič sodeloval
kot scenarist (risbe: Eric Lenaerts).
Sylvain Savoia
Sylvain Savoia se je rodil leta 1969 v Franciji in že pet let skupaj s partnerko scenaristko
pripravlja nadaljevanko o vsakdanjem življenju na Poljskem v osemdesetih letih prejšnjega
stoletja. Skozi oči deklice in z rahločutnostjo opisuje strip Marzi (Dupuis) zadnja leta
komunizma. Ta eklektičen risar, ki je izdal že več kot 15 albumov v zelo različnih registrih,
sicer dela kot ilustrator na področju komunikacij za največja mednarodna podjetja.
Vanyda
Vanyda je francosko-laoškega porekla in se je rodila leta 1979. Med svojim študijem na
oddelku za stripe na Akademiji za likovno umetnost v Tournaiju je spoznala Françoisa
Duprata, s katerim je sodelovala pri nadaljevanki L’année du dragon (Carabas) in ki se
je podpisal pod scenografijo pri Julie (barve: Virginie Vidal). V svojih stripih prikazuje
intimen in sodoben svet kot v L’immeuble d’en face (Boite à Bulles), v katerem nam
približa vsakdanje življenje sosedov iz istega nadstropja, ali v nadaljevanki Celle que...
(Dargaud), ki pripoveduje o odraščanju najstnice v obdobju šolanja.
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ZAGRABI
PRILOŽNOST
Julie, Viktor, Pedro in Fianne ne verjamejo v zlo usodo!
V stripu boste odkrili, kako so napredovali s podporo Evrope. Te štiri
zgodbe, ki so jih navdihnili resnični dogodki, kažejo, da se lahko
s podporo in vztrajnostjo vsakdo postavi na noge. Enako bi se lahko
zgodilo tudi vam.
Strip Zagrabi priložnost so z občutkom za rahločutnost in obzirnost
narisali Vanyda, Durieux, Savoia in Gihef po scenariju Rudija Miela,
objavil pa ga je Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti na pobudo Evropskega
socialnega sklada.
Ta strip je na voljo v 23 uradnih jezikih Evropske unije.

