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Dogajalne osebe 
 

Oče skiper - Pozno sta se odločila za otroka (5). 
- Posvečala sta se karieri, ki je strmo napredovala. 
- Strah, da ne bi na stara leta ostala sama, ju vodi na pot starševstva. 
- Slaba stran, če imaš otroke pozno: pomanjkanje potrpežljivosti. 
- Oče je resen človek. Ko žena med hčerkinim šofiranjem zaspi, postane 
zelo slabe volje. 

Mama 

Edinka Aida - Brezzoba Aida stoji za krmilom jadrnice in uživa zaupanje staršev. 
 
 
Leon - Ime Leon izhaja iz leo, kar v latinščini pomeni lev. 

- Različica Leonard, Leonhard, Lenart = lev + močan, pogumen, drzen 
- Lev je prav tako v švedskem grbu, sošolci Evi nagajajo z oponašanjem leva. 
- Ime Leonu vsekakor zelo ustreza, saj gre sam na dolgo pot, se pretihotapi 
na trajekt, nagovarja neznane ljudi in na lastno pest prepotuje Evropo. 
 
- Star skoraj 15 let. 
- Pod nosom so mu začele poganjati dlake. 
- Glas postaja nevzdržno visok. 
- Po obrazu, vratu in hrbtu dobiva mozolje. 
- Na dekleta zdaj gleda drugače. Hoče jim ugajati. Hoče biti lep. 
- Je subjekt. 
- Postaja vedno bolj odgovoren - pospravlja sveže perilo v omaro. Malo 
zaradi mame, še bolj pa zaradi skrbi za urejen videz - samoanaliza. (12) 
- Ima rad svoje starše - žal mu je, ko v izbruhu jeze prizadene mamo 
- Zaveda se, kako veliko delo opravlja mama, ko skrbi zanj. 
- Je zabavljač: ko oče »na suho« preizkuša stranišče v avtodomu, Leon 
namerno glasno spusti prdec. 
- Zadovoljen z uspehom v šoli, četudi bi bil lahko boljši. Ne žene se prav za 
ocenami. Obiskuje 8. razred OŠ (Švedska ima prav tako devetletko kot 
Slovenija). Z izbiro srednje šole se še ne ukvarja. 
 

Bratec Bernt - Leonov mlajši brat. 
- Je veseljak in zelo razigran. 
- Navdušen nad spanjem v avtodomu. 
- Navija za izlet v Disneyland. 

Oče Ansgar - Natančen možak 
- Delaven in varčen 
- Natančno načrtuje potovanje po 
Švedski - z vsemi postanki in 
znamenitostmi vred. 
- Pred odhodom preveri zalogo 
vode, stanje baterije in plina. 
- Izjemno si želi družinskega 
potovanja po Švedski in razumsko 
ugotovi, da je to edina priložnost, 
ko ga lahko izvedejo. Za to je 
pripravljen prevarati svoje bližnje - 
skrije zavarovanje za tujino. (40) 

- Super par: dogovarjata se o vzgoji 
otrok, se usklajujeta in si priložnostno 
izkazujeta naklonjenost s poljubi.  
- Imata premišljen in načrten odnos do 
življenja. Čas za otroke, hišo, službo … 
Kateri čas je primeren za kaj? (39) 
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- Ne govori tujih jezikov. 
Mama Agnetha - Želi si le, da bi bili skupaj in se 

dobro imeli. 
- Prizadevno skrbi za družino. 
- Mož in sinova ji veliko pomenita. 
- Pri glasovanju da prednost 
sinovemu predlogu. 
- Če je njena družina ogrožena, je 
verjetno zmožna česarkoli. Ko se 
izkaže, da Leona ni na šolskem 
izletu Bjoernu prede trda (76). Prav 
tako z močno klofuto reši svojega 
moža pred Evinim očetom. Oba 
spravi v red. 

 
 
Eva - Stara skoraj 15 let. 

- Ima ogromno energije. 
- Živi sama z očetom. Njena mama se je pred dvema letoma smrtno 
ponesrečila v prometni nesreči. Leon jo je nenehno tolažil. 
- Navdušena nad Leonom. 
- Se potrudi, da bi Leon prišel v Slovenijo. S sošolkami izdela predstavitev 
Slovenije, ki naj bi Leonovo družino prepričala, da se odpravijo tja. 
- Skoraj štiri leta že pozna Leona prek spleta. 
- Še ko je z Leonom že za vse dogovorjena, njen oče še vedno ne ve 
ničesar o prihodu švedske družine. Odlaša z novico. 

Evin oče Miha - Človek z mnogimi strahovi. Upravičeno. Izgubil je ženo v prometni 
nesreči. Skrbi za edinega otroka, in je povsem sam odgovoren zanj. 
- Ne sme si privoščiti nobenega spodrsljaja. Sploh pa ne v službi, saj 
»lahko človek danes še prehitro izgubi delo«. Zato je pripravljen v korist 
službe premakniti počitnice s hčerjo. 

Evina babica - Dobrodušna in topla ženska s posluhom za težave mladostnikov. 
- Upokojena učiteljica. 
- Zna angleško. 

Evin dedek - Kot star ribič iz reklame za konzervo tun. Zaščitniški do svoje vnukinje. 
- Dneve preživlja ob neskončnem popravljanju svojega čolna. 

 
Bjoern - Leonov prijatelj 

- Glasen zafrkant, neposreden, brez dlake na jeziku. Izreče, kar mu pade 
na pamet. Leonu naravnost pove, da smrdi že takoj po tuširanju. To je 
pravi prijatelj! 
- Za Leona laže razredničarki, da se je ta ponesrečil in si zlomil nogo, 
zaradi česar naj se ne bi mogel udeležiti končnega izleta z razredom. 

Peter (Evin prijatelj iz 
Pirana) 

- Bolj razumen od Giovanija. Hormoni naj očitno nimajo tolikšnega vpliva. 

Giovani (Evin prijatelj iz 
Pirana) 

- Je zagledan v Evo in ji naravnost pove, da bi hodila z njim, če bi živela v 
Piranu. Zavida Leonu, kjer ga Eva rada vidi. Tekmovalnost med fanti. 
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Vsebina po poglavjih 
 

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.  
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28. Jeza in strah (79) 
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. 
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36. Z avtodomom končno na pot (98) 
Leonova družina se je ponoči odpeljala od doma. 
 

37. Prijatelja iz drugega mesta (100) 
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. 
 



9 
 

  



10 
 

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 
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. 
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55. Težave pred mejo (140) 
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. 
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Teme v knjigi 
1. Odločitev za kariero ali otroke (3) 

 

2. Pretirana skrb (3) 
o Človek mora biti pripravljen na najslabše in konec debate (4) 
o Skrb za družino 
o Nobeden od očetov v zgodbi (skiper, Ansgar in Evin oče) ni improvizator. Vsem 

varnost in predvidljivost veliko pomenita. 
 

3. Laganje samemu sebi (12) 
o Si že kdaj lagal samemu sebi? 

 

4. Odnosi v družini 
o Ali si kdaj res razžalostil in prizadel svoje starše? (11) 
o Kako si se počutil? Si občutil zmagoslavje? Ali ti je bilo žal?  
o Kako veliko delo opravljajo starši, ko skrbijo zate? (10) 
o Harmonična Leonova družina: skupinsko veselje ob avtodomu in pričakovanju 

skupnih počitnic (19) 
o Eva ima samo očeta. Mamo je pred dvema letoma izgubila v prometni nesreči. 
o Leonova mama se prilagodi pri izbiri počitnic. Oče tu igra večjo vlogo. Za počitnice je 

treba prepričati njega, brat in mama nista problematična. 
o Oče Miha svoje najstniške hčere noče za deset dni pustiti same doma. Ona se temu 

upira in mu takrat šele pove, da Leon pride z družino v Slovenijo. Oče se boji, da bi se 
Eva zapletla s kakšnim fantom - tudi v spolnem smislu. 

o Eva je vesela, da se je pogovorila z nono o Leonu in svojem očetu. (95) 
 

5. (Navidezna) družinska demokracija 
o Oče Ansgar je tisti, ki delegira, želi pa ustvariti vtis demokratičnosti. Demokracijo se 

zgolj igra. Ostali mislijo, da gre zares (verjetno celo Ansgar sam), dokler se ne zgodi, 
da je izglasovan drug predlog. 

o Ansgar si upa vstopiti v volilni boj, ker je prepričan v svojo zmago in sploh ne pomisli, 
da bi bil lahko izglasovan drug predlog. 

o Družinska demokracija: Leonova družina glasuje o dopustu - ena oseba en glas. (22-
25) Ali bi morali biti odnosi med starši in otroki enakopravni? Kako bi to izgledalo? Ali 
sploh so lahko enakopravni? Ali je dobro, da bi bili enakopravni? 

o Ali so starši vedno močnejši od svojih otrok? 
o Ali poznaš primer, ko so starši podrejeni otrokom, ali pa se jih celo bojijo? 
o Oče Ansgar prevara družino in skrije zavarovanje avtodoma za tujino. Njegova želja je 

premočna, da bi se ji odpovedal in spoštoval željo družine po potovanju v Slovenijo. 
o Deluje v nasprotju z demokratičnimi pravili. Zakaj ni preprosto prepričal žene, nato 

pa bi soglasno oznanila, da gredo po Švedski. Druge možnosti tako sploh ne bi bilo. 
o Navidezna demokracija - soodločanje je v redu, dokler ostali potrdijo moj predlog. 
o Demokracijo se igraš le takrat, ko si pripravljen pristati tudi na tuje predloge. 
o Morda je največji nasprotnik demokracije zgolj navidezna demokracija. 

 

6. Podoba Drugega in sebe - narodni stereotipi 
o Balkanci - severnjaki 
o Jug ima nižje standarde od severa. 
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o Predsodek ne pomeni nujno, da drugega vidimo v bolj negativni luči, kot je sicer. O 
predsodku lahko govorimo tudi, ko imamo npr. o Švedski predstavo, da je tam vse 
boljše kot pri nas. Predsodek je torej neutemeljena posplošena sodba - v negativno 
smer ali pa idealizacijo. 

o Eva o Sloveniji pravi, da je dežela lepa, le ljudje so »mal zategnjeni« (14) 
o Kaj pomeni »biti zategnjen«? 
o Ali misliš, da Evina oznaka drži? So Štajerci takšni kot Gorenjci? 
o Eva ima hitrejšo spletno povezavo kot Leon. Za slednjega je to nedojemljivo, saj je 

Švedska vendar bolj razvita od Slovenije. (16) 
o Ohranjanje stare podobe - če je država revna, bo revna ostala za vedno. Če je bogata, 

bo ostala taka. Težko spreminjamo predstave, ki jih imamo. 
o Leon je prepričan, da je Švedska boljša država od Slovenije. (16) 

 

7. Fantovsko tekmovanje za dekleta 
o Fantovsko ljubosumje - Evini sošolci Leona razumejo kot tujega tekmeca. »Kot da 

Slovenci niso dovolj dobri.« Norčujejo se iz »švedskega leva« - Leon je izpeljanka iz 
latinske besede »leo« - lev. Tudi švedski grb vsebuje dva leva. (37) 

o Giovani zavida Leonu. 
 

8. Najstniška ljubezen 
o Se lahko zaljubiš v nekoga, ki ga še nikdar nisi srečal? 
o Si predstavljaš, da bi se zaljubil/a v nekoga prek spleta? 
o Kako izkažeš simpatijo do nekoga? 

 Kompliment - Ti nisi zategnjena (14) 
 Eva in Leon si sporočata, da želita biti skupaj (15) 

o Kako se počuti Leon, ko vidi, da ga kliče Eva? 
o Kako se počuti Leon, ko zaključi pogovor z Evo? (15) 
o Leon je nejevoljen ob misli, da Švedska nima Eve. 
o Kako se počuti Leon ob misli, da je Eva tako daleč? 
o Koliko ljudi si že spoznal prek spleta? Ali splet uporabljaš za stik s poznanimi ali ga 

porabljaš za spoznavanje novih ljudi? 
o Leon shranjuje fotografije, ki mu jih pošilja Eva. Ima najljubšo fotografijo. 
o Pred spanjem Leon preveri Evin FB profil. 

 

9. Dekleta skozi fantovske oči 
o Bjoern Leona sprašuje, če je Eva dobra. (30) Leona to vprašanje vznejevolji. Odvrne 

mu, da je Eva čudovita in da ji lahko zaupa stvari, ki je ne more niti njemu. 
o Bjoern ima bolj splošen pogled na punce - dvomi, da bi bila Eva kaj posebnega - 

punca kot punca. 
o Leon Bjoernu na romantično-kičast način opiše Evo (32), Bjoern pa se dela, da bruha. 
o Bjoernov komentar: A boš kondome kupu tuki al u Sloveniji? (33) 
o Leon čuti nekaj do dekleta, medtem ko je za Bjoerna le telo, ki ga bi gledal in snemal. 
o Giovani Evo vidi predvsem prek njenega telesa. Temu primerni so njegovi komentarji. 

Tako Leonu nevoščljivo reče, da je ta najbrž vajen žuljev na rokah - aluzija na 
samozadovoljevanje. 
 

10. Fantje skozi dekliške oči 
o V šoli Eva sošolkam pokaže Leonovo fotografijo. Te komentirajo, da je »ful luštkan«. 

 
  



15 
 

11. Odnos odraslih do najstniških ljubezni 
o Starši, stari starši, tudi voznik Jovo so na nek način naklonjeni tkanju vezi med 

najstnikoma, po drugi strani pa zaskrbljeni, da ne bi šla mladostnika predaleč - do 
spolnih odnosov. 

o Odrasli nikoli ne poimenujejo svojega strahu s pravim imenom. Vedno zgolj 
nakazujejo, bobu pa ne rečejo bob. 

o Želijo postaviti mejo, do kam se še sme. Pri tem so nekoliko nerodni - sploh Evin oče. 
o Dvakrat se pojavi motiv pedofilije - ko voznica Lola »napade« Leona in ko Evin oče 

zmotno misli, da je Ansgar Evin občudovalec. »A ti si tist Leon iz Švedske?! Pa sej si še 
starejši od mene, pokvarjenc pokvarjeni?!?  
 

12. Mladi in komunikacija 
o Ali način komunikacije vpliva tudi na vsebino? 
o Wikipedija 
o Google Prevajalnik 
o FB, Dropbox, Skype 
o Program za urejanje fotografij - Leon ureja Evino sliko. 
o Leon in Eva komunicirata v angleščini - če ne znaš, si res bednik. Bjoernu angleščina 

ne gre. 
 

13. Trgovske zlorabe 
o Ibrahim zaradi lastne pomote natisne preveč majic. Kdo bi moral prevzeti 

odgovornost/stroške za nastali višek? 
o Trgovec poskuša strošek za nastalo napako naprtiti stranki. 
o Trgovec s čustvi pritiska na stranko - če ne kupi, bodo njegovi otroci prikrajšani. 
o Trgovec laže, da sploh ima otroke. Argument za pritisk na stranko si preprosto izmisli. 
o Izsiljevanje - če ne kupiš, jih bom prodal nekomu drugemu - avtorskim pravicam do 

fotografije navkljub. Majice s fotografijo osebe/odslikavo umetniškega dela lahko 
nekdo prodaja samo z dovoljenjem avtorja. Torej se trgovec poslužuje zavrženih 
tehnik za prodajo blaga. 

o Ali se trgovci lahko poslužijo vsakršne tehnike, da prodajo svoje blago? 
o Česa se lahko poslužijo in česa ne? 
o Ali smo dolžni kupiti blago, ki nam ga ponujajo trgovci? 

 
 

Potek ure 
1. POTREBŠČINE: lističi za vtise bralcev, ki jih na koncu ure poberem. 
2. Z učenci povzamemo vsebino. 
3. Učenci na lističe zapišejo, kar se jim je ob branju zdelo zanimivo, nenavadno ali čudno. 
4. Najprej preberejo svoje zapise prostovoljci. Če jih ni dovolj, določim nekaj naključnih žrtev. 
5. Na tablo zapišem vprašanja/teme. 
6. Z glasovanjem izberemo temo našega pogovora. 
7. Pogovarjamo se o temi. 
8. Poberem lističe z vtisi bralcev. 
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Primer teme: ljubezen 
1. Učenci dobijo listke. 
2. Vprašanje za ves razred: Ali misliš, da sta Eva in Leon zaljubljena drug v drugega? 

 
ZNAKI ZALJUBLJENOSTI 

3. Kako to veš? Kaj kaže na to? 
4. Kakšni so znaki zaljubljenosti? 
5. Kako veš, da so to znaki zaljubljenosti? 
6. Če ni zaljubljenost, kaj bi še lahko bilo? - Prijateljstvo. 
7. Ali sta prijateljstvo in zaljubljenost isto? 
8. Si že kdaj srečal koga, ki je bil zaljubljen? Kako si vedel, da je zaljubljen/a? 

 
KAJ POMENI, BITI ZALJUBLJEN? 

9. Si ljubezen že kdaj začutil na lastni koži? 
10. Ali je biti zaljubljen isto kot to, da te nekdo telesno privlači? 
11. Ali je telesna privlačnost nujni pogoj za zaljubljenost? 
12. Ali je ljubiti in biti zaljubljen isto? 
13. Kaj pomeni, vračati ljubezen? 
14. Ali se vsi ljudje na enak počutijo zaljubljene? 

 
V KOGA SE LAHKO ZALJUBIMO? 

15. Ali si lahko zaljubljen v cev za zalivanje rož, govejo juho, hrčka ali pelargonijo? 
16. Kako veš, da se v govejo juho ne moreš zaljubiti? 
17. Kdo od vas ima rad govejo juho? 
18. No, vidite koliko vas je zaljubljenih v juho? 
19. Ali imeti rad ni isto kot biti zaljubljen? 
20. Kakšno je potem razmerje med biti zaljubljen in imeti rad? 
21. Kaj pomeni, da imaš rad čokolado in kaj, da imaš rad osebo? 
22. Ali smo torej lahko zaljubljeni zgolj v osebe? 
23. Kako to veš? 

 
KAKO SE ZALJUBIMO? 

24. Ali se lahko odločiš, ali se boš zaljubil/a? 
25. Ali lahko izbereš, v koga se boš zaljubil/a? 

 
TRAJANJE ZALJUBLJENOSTI 

26. Ali je zaljubljenost večna? 
27. Ali so pari, ki živijo skupaj 40 ali 50 let ves čas zaljubljeni? 
28. Kaj se zgodi potem, ko nisi več zaljubljen? 
29. Ali potem poiščeš neko drugo osebo, v katero se zaljubiš? 

 
VREDNOTENJE 

30. Ali je dobro, če si zaljubljen? 
31. Ali želiš biti nenehno zaljubljen/a? 
32. Ali obstaja primer, v katerem ne bi bilo dobro biti zaljubljen? 
33. V katerem primeru ne bi bilo dobro biti zaljubljen? 

Gradivo pripravil Janez Ciperle 
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