Šinigoj: Iskanje Eve - Vsebina po poglavjih
Šinigoj Damijan, Iskanje Eve, Miš Založba, Dob 2014

1. Uvod (3)
Družina med jadranjem sredi morja najde Leona v majhnem čolnu.
2. Načrt (10)
Pred koncem šolskega leta se Eva in Leon dogovorita, da Leonova družina pride na počitnice v
Slovenijo. Švedska družina glasuje o cilju svojega potovanja. Zato Leon potrebuje dobro
predstavitev Slovenije kot turistične destinacije. To predstavitev mu ob pomoči sošolk
pripravi Eva. Pogovarjata se prek Skypa. Izjemno se veselita drug drugega. V pogovoru
priplavajo na plan (ne)upravičeni stereotipi o drugih narodih.
Leon s pomočjo Google prevajalnika in Wikipedije jezikovno popravlja predstavitev.
3. Avtodom (17)
Oče pripelje domov izposojen avtodom. Družina se prvič zbere. Skupaj se razigrano veselijo
prihajajočih počitnic - družinska idila. Po večerji sledi skupno odločanje o cilju potovanja.
Primer švedske odprte in demokratične družba v majhnem formatu.
4. Glagovanje (20)
Mami je vseeno, kam se bodo odpravili na dopust. Samo da bodo skupaj - kako zelo
materinsko. Oče predstavi natančno sestavljen načrt potovanja po Švedski. Nato predstavi
Leon Slovenijo. Traja pol ure. Vsi ugotovijo, da je Leon zainteresiran za Slovenijo predvsem
zaradi Eve. Glasovanje se izteče s 3 : 1 za Slovenijo. Oče je razočaran.
5. Oblikovanje majice (25)
Pogovor z Evo in veselje za zmago. Končno se bosta videla! Izvemo, da se poznata skoraj štiri
leta. Eva pravi, da njen oče najbrž ne bo dobil dopusta, in da se bo v tem času lahko družila z
Leonom in njegovo družino. A očetu ni še ničesar omenila. Leon izbere najljubšo fotografijo
Eve in jo obdela za tisk na majico. Izvemo, da se je Evina mama pred dvema letoma smrtno
ponesrečila v prometni nesreči.
6. Naročilo majic (30)
Leon in Bjoern gresta pred poukom do Ibrahima - senegalskega duhovitega trgovca z
raznovrstno kramo. Za Leona natisne majice. Proda mu jih več, kot jih ta potrebuje. Pa še
cena je visoka (cca. 60 EUR). Na majici pristane slika z Evo in napis Looking for Eve.
7. Pričakovanje (36)
Evine sošolke občudujejo Leonovo sliko. Sošolci Evi vzamejo telefon in se užaljeno norčujejo,
češ da Slovenci niso dovolj dobri.
8. Zadnji dnevi pouka (38)
Razigrano in že nekoliko počitniško razpoloženje v šoli pri Leonu. Z Evo si med poukom
dopisuje prek FB-ja.
9. Račun brez očeta (39)
Očeta muči, da je njegovo sanjsko potovanje po Švedski padlo v vodo. Ugotovi, da je to
verjetno zadnja možnost za kaj takega, saj Leona družinska potovanja kmalu ne bodo več
zanimala. Zato skrije zavarovanje avtodoma za tujino.
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10. Zaplet pri izdelavi majic (40)
Ibrahim pomotoma naredi preveč (12) majic. Za višek je odgovoren sam, zato bi moral tudi
izgubo pokriti sam. Namesto tega, poskuša vse majice prodati Leonu, kljub temu da jih ni
naročil toliko. Ibrahim pritiska na Leona, da bo - če ta ne kupi majic - te prodal naključnim
turistom. Česar pa zaradi Evine fotografije ne bi smel storiti. Ibrahim pritiska na Leona tudi z
zlorabo čustev - češ, da lahko njegova trgovina zaradi tega propade in se mu s tem poskuša
zasmiliti. Na koncu trgovcu uspe, da od Leona dobi ves denar, kar ga ta ima pri sebi. Leon
nejevoljen odide z majicami.
11. Račun brez očeta (43)
Evin oče Miha sporoči Evi, da mora za deset dni službeno v Nemčijo. Med tem časom pa bo
ona šla k babici in dedku na obalo v Piran. Pravzaprav sta načrtovala, da gresta surfat v
Savudrijo. Eva želi sama ostati doma, oče pa je ne pusti, ker se boji, da bi se njegova
najstniška hči medtem zapletla s kakšnim fantom. Ko oče sliši za Leonov prihod v Slovenijo, je
povsem odločen, da Eva ne bo ostala sama v Ljubljani.
Evinemu očetu se para srce, ko ji mora nekaj prepovedati: ljubica, ljubica, Evica …
Eva je razburjena in očetu zabrusi, da ga sovraži.
12. Sprememba načrta (45)
Leon se vrne z majicami domov, jih skrije pred starši in izve, da ne bodo šli v Slovenijo, saj naj
bi jim manjkalo zavarovanje za tujino. Leon sprva ni vznemirjen, saj ne bodo zapustili EU
(Leon očitno držav EU ne razume kot tujino), nato pa izve, da bodo ostali na Švedskem. V
glavi mu zavre. Leon ima očeta na sumu, da je to njegovo maslo, a mu seveda ne more
ničesar dokazati. Naslednji dan se Leonov razred odpravlja na končni izlet.
13. Hipna odločitev (48)
Leon je pri Ibrahimu pozabil telefon. Odloči se, da gre sam z avtostopom v Slovenijo. Evi tega
ne pove, ampak ji zgolj napiše, da prihaja.
Bjoernu sporoči, da bo šel sam v SLO in naj ta v šoli reče, da si je zlomil roko. Bjoern je bil ob
tej ideji čisto iz sebe od navdušenja.
Leon pakira za na pot. Ima spisek potrebščin - tudi on je organiziran kot njegov oče. Dolgo
razmišlja, kaj potrebuje in česa ne. Največjo težavo ima s številom majic z Evino sliko.
14. Priprava avtodoma (51)
Očetovske misli in starševska čustva ob razmisleku ali naj spečega Bernta odnese iz avtodoma
v hišo. Ansgar želi biti pripravljen na vse. Napolniti hoče še baterije v avtodomu.
15. Ni le slabo (54)
Eva zaradi očetovega odnosa plane v jok. Zmotno misli, da očeta skrbi, ker naj bi bila še
»premajhna«. Narobe, očeta skrbi, ker je že »prevelika«.
Prebere Leonovo sporočilo, da prihaja. Sporoči mu, kakšna je situacija - mora k starim
staršem v Piran.
16. Pakiranje (55)
Leon je podoben svojemu očetu v točki priprav in natančnosti - že četrtič je spakiral svoj
nahrbtnik, ker trikrat s spakiranim nahrbtnikom ni zadovoljen. Ne opazi, da mu je Eva poslala
sporočilo, da gre v Piran.
17. Kratek stik (56)
Ko Ansgar vtakne vtikač v vtičnico, pride do kratkega stika, strese ga, v celotni ulici pa
zmanjka elektrike. Leon tako ne more prebrati Evinega sporočila.
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18. Brez elektrike (57)
Leon ravno spakira, ko zmanjka elektrike. Vmes trikrat pozabi, da je njegov telefon pri
Ibrahimu in zato ne more pregledati pošte.
19. Pred spanjem (58)
Eva preveri, če je Leon kaj odpisal. Sošolke po FB-ju klepetajo o novem frizerju. Ne vključi se v
pogovor.
20. Iskanje napake (58)
Ansgar popravlja varovalke, a toka mu ne uspe privabiti nazaj v hišo.
21. Pobeg (59)
Leon zjutraj neopažen odide od doma. Pri Ibrahimu dvigne telefon in pokliče Bjoerna. Ta je
nalagal učiteljico, da je imela vsa Leonova družina prometno nesrečo in da so v bolnišnici.
Leon se medtem brez vozovnice pretihotapi na trajekt in v prvem poskusu najde voznika
tovornjaka Jova, ki pelje nekam v Nemčijo. Zlaže se mu, da je zamudil odhod avtobusa na
šolski izlet v Ljubljano. Jovo ga vzame s seboj. Čas na ladji porabita za ogled zadnjega James
Bonda.
22. Odhod k noni in nonu
Oče Evo pelje na avtobus proti Piranu (vsaj sam je ne pelje tja - danes na vlak in avtobus
starši verjetno niti ne pomislijo). Noče se pogovarjati z očetom - ta naj vidi, da je prizadeta.
Nato se na avtobusu razjoče. Tudi oče je jezen in svoj bes sprosti na naključnem prodajalcu
časopisov. Žal mu je, in kupi izvod.
23. Prvi kilometri
Jovo in Leon s trajekta zapeljeta na kopno in se usmerita proti jugu. Leon se prvič pelje s
tovornjakom in je navdušen nad šoferskim življenjem. Jovo pa mu izda, da je kruh vse prej
kot lahek, in da tovornjak ni njegov, temveč je sam zgolj zaposlen pri svojem delodajalcu.
Jovo prizna, da se mu v mladih letih ni ljubilo hoditi v šolo, potem pa tudi ni imel veliko izbire
pri poklicu. Danes bi izbral šolo.
24. Piran s praznim telefonom (70)
Eva prispe v Piran in na obali najde svojega dedka, ki s prijateljem pripravlja čoln za pleskanje.
Ko nono vidi svojo vnukinjo, v trenutku zaključi z delom in gre z njo domov. dedek opazi, da
Eva ni več otrok in jo malce draži s fanti.
25. Postanek (73)
Jovo in Leon se ustavita na bencinski postaji in natočita gorivo. Leon očisti vetrobransko
steklo. Medtem pa se njegov telefon polni. Ko zaključita, Jovo parkira tovornjak in skupaj
odideta v restavracijo.
26. Starši zvedo za pobeg (75)
Družina zvečer pride po Leona na avtobusno postajo, kamor se je po zaključnem izletu vrnil
avtobus z Leonovimi sošolci. Učiteljica in starši se čudijo drug drugemu. Bjoern pa mora pod
pritiskom povedati resnico.
27. Razkrinkan (77)
Leon Jovu prizna, da je mlajši, kot se je izdajal, in da v Ljubljano ne gre zaradi šolskega izleta.
Prizna, da potuje proti jugu zaradi Eve. Takrat Leon zraste v Jovovih očeh.
28. Jeza in strah (79)
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Ansgar in Agnetha sta besna kot risa. Obenem sta tudi prestrašena. Mama kliče sina po
telefonu, a ta ga nima pri sebi. Telefon je v tovornjaku, kjer se polni, Jovo in Leon pa medtem
polnita svoje želodce. Starša skoraj eksplodirata od jeze, a se nekoliko brzdata zaradi
prestrašenega mlajšega sina.
29. Ukradeni telefon (80)
Nekdo vlomi v tovornjak in ukrade Leonov telefon - prav v trenutku, ko kliče mama. Tat se
oglasi kličoči, in po nemško sporoči, da je telefon ukraden.
30. Nov starševski načrt (81)
Oče med vožnjo domov besni za volanom in grozi, kaj vse bo napravil z Leonom, ko ga dobi v
pest. Bernt očeta opomni, da sta psihično in fizično nasilje po ženevski konvenciji in Unescovi
ustavni listini prepovedana. Ansgar odloči, da gredo naslednji dan z avtodomom za sinom.
Bernt ga omeni, da nimajo zavarovanja za tujino. Oče pa se razjezi.
31. Nona razume (84)
Babica se pogovarja z Evo in ta vendarle spravi iz sebe, kaj jo muči. Pove mu za Leona. Jezi jo,
da se oče ves čas odloča namesto nje in da ji ne pusti, da bi kaj naredila po svoje. Babica ji
poskuša razložiti, da Evinega očeta skrbi zanjo. Obenem vnukinji izda, da sta tudi Evin oče in
njena mama nekako pretentala njo (nono), da ju je pustila sama v hribe. Babica Evo potolaži,
da se bodo že kako dogovorili, da se bo Eva lahko srečala z Leonovo družino. To Evo potolaži
in spravi v dobro voljo.
32. Nadaljevanje poti (88)
Jovo in Leon opazita, da je nekdo vlomil v tovornjak in ukradel Leonov telefon. Jovo Leonu
priskrbi prevoz do Salzburga in pokliče policijo. Za konec Leonu zaželi vse dobro in ga posvari,
»naj se ne zajebava«. S tem verjetno meri na Evo.
33. Majice z novimi lastniki (92)
Agnetha v Leonovi sobi odkrije preostale majice z Evino podobo. Pokaže jih soprogu. Ta mora
priznati, da je Eva lepa. Odločita se, da odidejo čim prej na pot. Ko najdejo sina, pa bodo
nadaljevali po njegovem načrtu in si ogledali Slovenijo. Ansgar se spomni, da bi s seboj vzeli
preostale majice »Looking for Eve«, da bo Leonu nerodno.
34. Po pogovoru z nono (95)
Evi je po pogovoru z nono odleglo. Zdaj na očeta gleda bolj razumevajoče, saj ga vidi tudi z
druge plati - tudi sam je v njenih letih poskušal (in dosegel) biti skupaj s svojim dekletom
(Evino mamo). Morda pa se oče zato tako boji za Evo - ker ve, kaj vse se lahko zgodi.
35. Huda Lola (96)
Drugi voznik tovornjaka - prav tako kot že Jovo - Leonu priskrbi prevoz za naprej - prav do
Ljubljane. Končna veza je voznica tovornjaka - poznana pod imenom Lola. Ne ravno vitka, pa
tudi ne več rosno mlada voznica tovornjaka ima očitno smisel za opolzkost. Ogleda si Leona
in namiguje na spolnost. Leon se prestraši in se zlaže, da je star 12 let in pol. Občudovalka ga
izpusti in mu obljubi, da ga bo pripeljala v Ljubljano tako kot je treba. Leon kljub temu zaradi
strahu pred njo ne more zaspati.
36. Z avtodomom končno na pot (98)
Leonova družina se je ponoči odpeljala od doma.
37. Prijatelja iz drugega mesta (100)
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Peter in Giovani se srečata z Evo. Od malega so že prijatelji, saj je Eva prej veliko časa
preživela na Obali. Giovani je zdaj zagledan v Evo in ga ta privlači. To ji tudi naravnost pove in ne enkrat.
38. Končno v Sloveniji (102)
Leon prispe v Ljubljano. V nakupovalnem središču si poišče dostop do spleta, izve, da je Eva v
Piranu. Zaskrbi ga, kako so doma reagirali starši, saj zdaj že morajo vedeti, da je pobegnil.
Staršem napiše, da je z njim vse v redu, in da so mu ukradli telefon. Zamenja švedske krone v
evre in si kupi sendvič, ki ga med hojo proti bencinskemu servisu poje.
39. Mama za volanom (104)
Razpoloženje potujoče švedske družine se zelo popravi. Mama med vožnjo skuha testenine
(nenavadno glede na to, kako Ansgar pazi, da kaj ne bi šlo narobe). Spanje med vožnjo v
avtodomu in kuhanje med vožnjo sta izjemno nevarni dejavnosti. Ansgarju to očitno ne pade
na um. Mama se sprva tudi boji, da bi sama vozila avtodom, potem pa začne pri tem celo
uživati.
40. Spet sprememba načrta (109)
Evin oče se pojavi v Piranu in navdušen pove, da ne bo šel na službeno potovanje že za konec
tedna - šefu je namreč razložil, da mu sreča njegove hčere pomeni več kot posel. Nadrejeni
ga pri tem podpre. Zato bo konec tedna z Evo. V Savudrijo gresta surfat, potem, ko se vrne iz
Nemčije, pa lahko Leonu in njegovim razkažeta Ljubljano.
41. Iz Ljubljane v Piran
Leon samozavestno štopa proti Piranu. Dolgo časa nima sreče, potem pa mu naposled
vendarle ustavi neka družina.
42. Majica pride prav (112)
Leon prispe v Piran. Pregleda pošto in FB, a od Eve ni nič novega. Razočaran je. Pobegne od
doma, prepotuje Evropo, ona pa mu tudi odpiše ne. Poloti se ga jeza, nato pa mu šine v
glavo, da je morda tudi Eva izgubila telefon, ji je zmanjkalo elektrike, ali pa se ji je kaj zgodilo.
Sam pred sabo se sramuje za prejšnjo hitro zamero do ljubljenega dekleta. Pomisli, da bi
lahko poiskal čoln, pred katerim je Eva slikana. Kmalu ugotovi, da je to početje brezplodno. A
zdaj Leona najde Evin dedek in ga po slovensko, italijansko in nemško zaslišuje, zakaj ima na
majici njegovo vnukinjo. Ker ničesar ne opravi, ga odpelje do svoje žene, ki kot upokojena
učiteljica zna angleško. Nona in Leon se lepo ujameta, saj mu je babica naklonjena. Snubcu
pove, da je Eva z očetom v Savudriji in mu razloži, kje je to. Leon se želi takoj odpraviti naprej,
a ga nona zadrži in pogosti s kosilom. Medtem pa se ves čas pogovarjata.
43. Zdolgočasenost brez prijateljice (118)
Giovani in Peter se spet dolgočasita brez Eve. Giovani ne odneha s svojo zavistjo in nenehno
načenja temo Eve in Leona. Odkrito prizna, da se mu zdi lepa in da so mu všeč njena prsa.
44. Čez mejo ne gre (120)
Leon dobi prevoz skoraj do meje s Hrvaško. Dva kilometra mora opraviti peš. A med hojo po
pripekajoči vročini tik pred hrvaško mejo prvič v življenju vidi mejno kontrolo. Dokumentov ni
imel, saj so mu ukradli denarnico. Zato se tik pred mejo obrne.
45. Starši zasledujejo (122)
Leonova družina prispe v Ljubljano. Oče je računal, da bo sina priklical na telefon in stvar bo
rešena. Zdaj pa ne ve, kje bi se lotil iskanja. Ljubljana pa tudi ni tako majhna. Oče in mama se
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zatopita v misli, mlajši sin pa predlaga, naj pogledajo na FB. Bernt prejme Leonovo e-pismo, v
katerem sporoča, da so mu ukradli telefon, in da je v Piranu. Starša sta olajšana.
46. Rešitev za vstop na Hrvaško (125)
Leon naleti na Giovanija in Petra, ki posedata na obali. Giovani prepozna na Leonovi majici
Evo in skoči predenj ter ogorčeno vpraša, zakaj ima »njegovo« Evo na majici. Leon navdušeno
vpraša, če pozna Evo, Giovani pa se začne izmikati. Peter pomaga in sporazumejo se, kdo je in
kam hoče. Ker nima dokumentov, mu Giovani posodi čolnič, s katerim naj se Leon odpravi čez
zaliv. Peter protestira, da se s tako majhnim čolnom ne more iti preko, saj čoln ni dovolj
varen.
47. Večer pred snidenjem (128)
Leonovi so zvečer prišli do Pirana. Starši se odločijo, da je bilo za ta dan dovolj. Parkirajo,
mama pa pripravi večerjo.
48. V čolničku (129)
Tik preden Leon odpluje, Peter in Giovani dvomita, da je to dobra ideja. Leon pa
samozavestno pravi, da bo šlo, četudi z žulji na rokah. Giovani ga zbode, da je teh verjetno že
vajen. Leon odvesla proti Savudriji.
49. Nevihta v daljavi (130)
Leonovi pojedo večerjo, atmosfera med družinskimi člani je prijetna. Mama sina spravi spat,
nato pa z možem opazujeta nevihto, ki se razbesni nad morjem.
50. Tesnoba (132)
Leona na morju ujame nevihta. Začne deževati. Sprva ga še nič ne skrbi. Nato se veter okrepi,
morje je čedalje bolj razburkano, voda pljuska v čoln, izgubi eno veslo, začne ga odnašati na
odprto. Ker se boji, da bo potonil, v vodo vrže vso prtljago. Ker ne more več vplivati na
razplet dogodkov, se uleže na dno čolna.
51. Nevihta (133)
Eva bere knjigo, zunaj pa glasno vihra nevihta. Živo si predstavlja, kakšno bo prvo srečanje z
Leonom.
52. V pričakovanju snidenja (134)
Leonovi se prebudijo, pozajtrkujejo, oblečejo majice z Evino podobo in se odpravijo v mesto.
53. Majica spet pride prav (135)
Evin dedek si spet privošči svojega prijatelja in ga razjezi. To prvega spravi v dobro voljo. Misli
se že odpraviti na kosilo, a najde cigarete in prižge eno. Leta so že minila, odkar je prenehal s
kajenjem. Zato prav uživa v dimu. Nakar opazi Leonovo družino z Eva-majicami. Razhudi se, in
ker ne govorijo skupnega jezika, jih spet odžene k svojo soprogi, da se bo pogovorila z njimi.
Nona jim res razloži, da je bil Leon že pri njiju, in da sta ga poslala k Evi v Savudrijo. Tudi
Švedska družina takoj odhiti za njima.
54. Vse gre po načrtih (140)
Eva dan po nevihti leži na obali in bere. A ne uživa v tolikšni meri kot sicer. Tudi morje je
preveč mirno za surfanje. Upa, da bo njen oče res povabil Leonove, da si skupaj ogledajo
Slovenijo.
55. Težave pred mejo (140)
6

Leonovi ugotovijo, da nimajo pri sebi Bertovega potnega lista. Tehtajo, katere možnosti imajo
na voljo. Nobena ni dobra.
56. Slutnja in strah (142)
Giovanija in Petra skrbi za Leona. Eve ne moreta priklicati na telefon, saj ima prazno baterijo.
Ne vesta, ali je Leonu uspelo priti čez zaliv. Peter predlaga, da obvestita policijo, Giovani pa
ga od tega odvrne.
57. Brez težav čez mejo (143)
Ansgar in Agnetha pretihotapita svojega sina čez mejo na Hrvaško. Pri tem so vsi izjemno
nemirni. Ni v njihovi navadi, da bi kršili zakone.
58. Telefon končno oživi (147)
Eva in njen oče pojesta kosilo, ki je skuhal slednji. Prav tekne jima. Oče je Evi tudi kupil
polnilec za njen telefon, česar se hči neizmerno razveseli. Nato gre oče pomit posodo.
59. Zadnje iskanje (147)
Leonova družina najde kamp. Ker je kar velik, se razdelijo: mama gre z Bertom, oče pa išče
sam.
60. Srečanje staršev (148)
Oba očeta (Miha in Ansgar) se srečata. Ansgar nosi premajhno majico z Evino sliko. Ker ne
govorita skupnega jezika, Miha zmotno misli, da je Ansgar v resnici Leon, ki ga njegova hči
tako težko pričakuje. Ne more verjeti, da Leon v resnici ni najstnik, ampak moški srednjih let.
Miha s pestjo udari Ansgarja v obraz, nakar se začne pretep med njima. Ansgarju prav nič ni
jasno. Obračun se konča, ko na prizorišče stopita Agnetha in Bernt. Agneta z močno klofuto
Miha spravi s svojega moža in se v tem trenutku izkaže kot vojaški dril oficir. Ko vse razjasnijo,
si vsi sežejo v roke in ugotovijo, da nihče od njih ni videl Leona. V njih se naseli strah.
61. Grozno spoznanje (154)
K zbranim priteče Eva in vsa iz sebe izkriči, da je šel Leon prejšnji večer z majhnim čolnom čez
Piranski zaliv, pa ga še vedno ni tu. Ob tej novici se Leonova starša sesedeta od groze.
62. Epilog (157)
V trenutku, ko vse prizadete doleti grozno spoznanje, da Leona ni, in da to lahko pomeni le
njegovo smrt, na obali pristane jadrnica in z nje stopi Leon. Eva vsa presrečna steče njemu
naproti.
Zapisal Janez Ciperle
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