Luca Di Fulvio

ALMOʍ
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Cetta és fia, Christmas Olaszországból menekült az erőszak és
a viszontagságok elől Amerikába, a remények országába. A nő
egyetlen vágya, hogy a kisfia igazi amerikai legyen: szabad azért,
hogy boldog lehessen, de mindenekelőtt szabad azért, hogy
önmaga lehessen.
Ám a huszadik század eleji New York külvárosaiban
„amerikainak lenni” egyben azt is jelenti, hogy konfrontálódni
kell a világ minden szegletéből érkező emigránsok közösségével,
amelyben a törvényeket a gengszterek és az embereik diktálják.
Ebben a helyzetben nem könnyű élni és az álmokért küzdeni,
hacsak nincs az embernek különleges tehetsége.Christmas bizton
számíthat a rendkívül élénk fantáziájára és arra a képességére,
hogy amit mesél, azt hihetővé is tegye olyan történetekkel,
amelyek álmodozásba ringatnak mindenkit, aki csak hallgatja.
Így születik meg a Diamond Dogs képzeletbeli bandája, amely
mindössze két kisfiúból áll, mégis képes egész New York urává
válni, sőt az első független rádiócsatorna segítségével a város
minden lakásába eljutni.
Az Álmok bandája Christmas és Cetta története, és minden
emberé, akinek az élete az övékbe fonódik a huszadik század
elejétől 1929-ig, Olaszországtól az őrült húszas évek New
Yorkján át Kaliforniáig és a születőben lévő hollywoodi filmiparig.
Kitűnő példája annak, hogyan lehet tiszta szívet megőrizve
ésszel feljutni a ranglétra legaljáról akár a legtetejére, hogy
érdemes kitartani az álmaink mellett, mert megvalósulhatnak,
ha harcolunk értük.
Luca Di Fulvio egy igazi nagyregénnyel ajándékoz meg
bennünket, amely mesél a rádió, a mozi, a Broadway, a
reklámok, a felhőkarcolók, az autók – de mindenekelőtt egy
nagy szerelem, Ruth és Christmas szerelmének – születéséről,
és egy álom erejéről, amely talán még a valóság felett is
győzedelmeskedhet.
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LUCA DI FULVIO (Róma, 1957. május 13.) olasz író.
Mielőtt saját színházi társulatot (La Festa Mobile)
alapított volna, lehetősége nyílt együtt dolgozni többek
között Andrzej Wajdával is a Living Theaterben. Thomas
Mann Tonio Krögerjéből színházi feldolgozást készített,
illetve filmforgatókönyvek írásában vett részt.
Az Álmok bandája 2012-ben Olasz országban és
Németországban hónapokig a könyveladási listák élén állt.
Könyveit számos országban kiadták – Spanyolországtól
Oroszországig, Franciaországtól Japánig.
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„A történet rabul ejt. Nem tudtam
a könyvet letenni, annyira tudni
akartam, hogyan folytatódik a
kisfiú története.”
Amazon
„Ez a könyv egy olyan utazás, amelyről
az ember azt kívánja, hogy soha ne
érjen véget.”
La repubblica
„Színes, szókimondó és könyörtelen.
Egy könyv, amit nem csak egyszer olvas
el az ember.”
Oberurseler Stadtkurier
„Éles karcolat a húszas évek New Yorkjáról,
mely Sergio Leone Volt egyszer egy Amerika
című filmjének képeit idézi.”
L’unitá
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4.
Manhattan, 1922
– Miféle név ez?
Ȯȱãæȱȱȱ¤Ƿ
Ȯȱ£ȱ·ȱàȱ·ǯ
Ȯȱ£ȱ·ȱ·£ȱǵ
Ȯȱ£ȱȱ·£ȱǯ
Ȯȱȱ¢ǯ
Ȯȱ ¤ȱ£ǳȱȮȱĴȱȱãûãĴȱ¤àȱęøǯ
Ȯȱȱ¢ǯ
Ȯȱ ȱȱ£ȱ·ȱȱ¤ǰȱȱȱ¤£ȱ£ȱȱ
ȱǯ
Ȯȱ ȱǳ
Ȯȱ ȱȱǰȱ£ȱǯ
ȱȱ¢ǰȱǰȱ£ȱĴȱ·££ȱ
Ĵǯȱ £æȱ ·ȱ ȱ ¤ȱ ·ûǰȱ £ȱ ȱ ããĴȱ
·ȱ£ȱ¤¤ȱ¢·ǰȱ¤ȱ£æ£ȱǯȱ£·¢ȱ·ȱǰȱȱ
ȱȱ¢ȱæĴ·ǰȱȱ¢ȱȱ¤¤ǰȱȱȱ ȱ
ȱȱȱ·ûȱ¤ȱæĴȱǯ
Ȯȱ ¤ȱ ¤ȱ £ǰȱ ¤Ƿȱ Ȯȱ ¤Ĵǰȱ ȱ ¤ȱ £ȱ
ȱǰȱ¢ȱæÇ¤¢ȱ¤¤ȱøȱ·ǯ
q¢ȱĴǰȱȱȱ··ȱ£ȱæȱãæȱø¢ààȱàǰȱĴȱ¢ȱ£ǰȱã£ȱȱ¤ȱǯȱȱ
ȱ¢ûȱǰȱȱȱȱ¤ǰȱ·ȱøĴȱ¢ȱ¤ǰȱ¢ȱǰȱ£¤ȱ£ããȱ¢ȱȱ
û£ȱ¤¤ǰȱ¢æȱæøȱ··ȱȱĴǯȱ¢ȱ
ǰȱã·ȱ·ȱȱûæȱ¤ȱ£æ£ÿȱ¢ǰȱ¢ȱûȱ·ȱ
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ããȱ£ȱȱ¢ȱàȱȱ¤ȱȱȱȱȱ
£û·æǰȱûãȱǰȱ£ȱȱȱ£ȱû£æǯȱ
ȱǰȱ¤¢Ĵǰȱ·ȱ¢Ĵȱ¢·ȱ·ȱ¢øǯȱȱ¢ǰȱ¢ȱ£ǰȱ¢ȱȱø¤ȱȱȱûǰȱ
¤ǰȱ £¢ȱ ¤¤ȱ ãǰȱ ·ȱ ¢ȱ àȱ Ĵǰȱȱȱ¤ȱǰȱĴȱǯȱ¤ȱ¢ȱ¢Ç¤ǯȱ ȱ ·ȱ ȱ £Ĵȱ £ȱ ȱ £ã¢ÿ·ǰȱ ûȱ
£·ǰȱæ¢øĴȱã£ȱ¢¤ǰȱ·ȱæȱ¢¤ȱȱ·£ȱ
·ȱǯȱ ȱȱĴȱ·¤¢ȱ··ȱ··ǰȱ£¤£ȱȱ¢·ǰȱ£¤ȱãǰȱȱ¤ȱǰȱ·à¤ȱà¤ȱ£ǯȱȱęøȱĴǰȱ·ȱȱȱ¤¤ǯ
£ȱû£ȱ¤àȱ¤ȱ¢ȱ·ȱã·¢ÿȱ·ęȱ·£Ĵȱǰȱ£·ȱȱ·ǯȱȱ¢ȱ·ȱȱęøȱ·ȱĴǯȱȮȱ£ȱĴǰȱ
ã·ȱȮȱ£àǯ
ȱ·¢ȱȱȱȱ·ǰȱ·¤ȱàĴǰȱ
£¤ȱ¤ȱ¤£ȱȱ¢¤ǯ
ȮȱȱȱûãǰȱęøȱȮȱ£àȱȱ·ęǯ
ȱ¤ÇĴȱȱ¤¤ǰȱȱȱ¢ȱȱȱ¢ȱ
·¢£··ǯ
ȮȱæȬàȱãȱȱȮȱ£àȱøȱȱǯ
Ȯȱ ǵȱȮȱ·£ȱǯ
Ȯȱ£ȱȱ¤ǰȱȱ·ȱàȱȮȱȱȱǯȱȮȱȱȱã£ûûȱàȱ¢ǵ
ȱȱ·ȱĴǰȱ¢ȱǯȱȱ£æȱȱȱæȱ
Ĵǯȱȱ£ȱ¢ȱȱã·ûǰȱ£¤ȱ·ȱǰȱȱ¢¤ȱĴǰȱȱĴȱãã·ǯ
Ȯȱ àȱǰȱǵȱȮȱ·£ȱȱ·ęǰȱã£ȱȱ¢ȱ·ȱ··ȱ
ȱã·¢·ȱãûǯ
ȮȱȱȱȮȱĴȱǯȱȮȱȱȱȱ·æãǯ
Ȯȱ¢ȱȱȱȱȱÇ£ȱ·ǯȱ£ȱǰȱ£ȱȮȱȱȱǰȱȱ·ȱ¤£ǯȱȮȱȱ£ĴȱȮȱ£¤ȱǰȱ
¢ȱ£ȱ£ȱû£ǯ
Ȯȱ ȱ ȱ ·ȱ Ȯȱ £àȱ ȱ ȱ ¤ȱ
·ûǯ
ȱ ȱ ǰȱ ·ȱ Ç¤ȱ ¤·£Ĵǯȱ ¢ȱ £·¢ȱ
·ȱęøǰȱ·¢ǰȱ£Ĵȱ¤ǰȱøȱ¢ǰȱȱ·ȱà¤¢¤àȱ£ȱæǰȱ¢ȱȱǰȱȱ££Ĵǯ
ȮȱĴàȱ·ǰȱ¢ȱãǰȱǵȱȮȱ·£ȱȱã£ȱ ¤ǯȱȱ ¢ȱ ȱ ¤¤£ȱ ããæ£ãĴǯȱ Ȯȱ ·ǰȱ ȱ
¢ȱȱ¤ǯ
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Ȯȱȱ£·£ǰȱęøǵȱȮȱȱȱ·ȱãȱǯ
Ȯȱ ȱ·ȱ¤ǰȱ·ȱ·ȱȱ¢¤¤ǯ
£ȱæȱ·ȱ·¢ȱ·ęȱ·ȱã·¢·ȱȱà¤ȱȱ·ǯȱ£ȱȱȱ£ǰȱȱ£Ĵȱæ£ûȱ
¢ȱ£ȱû£·ǰȱ¢ȱȱȱ¢ø¤ȱøǰȱ
¢ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ·ȱ ¢ø¤ȱ àȱ Ĵȱ
ȱȱ¤ǯȱȱȱȱ£ǯȱ ¢ȱ¤ȱĴȱ
£ȱû£ȱ·ǰȱ£¤ȱ£ȱ£ȱȱûããȱęø£ǯȱȮȱ
1ȱ¢ǵ
Ȯȱȱ¢ȱ¤ȱȮȱ¤ȱ¤ȱǯȱȮȱǳȱȮȱȱ£Ĵǰȱȱ¤¤£ȱããæ£æȱ¢¤ȱ·£ǯȱȮȱȱȱȱȮȱĴȱ
£·ǯ
Ȯȱȱȱȱã£ãĴȱ¤øȱȮȱĴȱȱ
ȱ·ęǰȱ·ȱ·ȱ·£Ĵȱ£ȱû£·ǰȱȱȱȱǯ
ȱ£ȱȱȱ£·ǯȱ£ȱ¢ȱæȱ¢·æȱȱ
¢ȱȱǯȱ£¤ȱ·ȱ¤ȱĴȱȱ¢¤ǯȱȮȱ ¤ǰȱ
¢ȱ£·ǯȱ£ȱæȱ£ȱĴǳȱǰȱǳȱȮȱ£¤ȱ
ø¢ȱĴǰȱȱȱǯ
ȮȱȱĴ¤ǰȱęøǵȱȮȱ¤ÇĴȱȱȱǯ
Ȯȱ£ȱ Ĵȱ Ȯȱ ·ȱ ȱ ¢ȱ ¢ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ·ȱ
Ĵǰȱȱ·ȱ£Ĵȱȱȱ£¤ǰȱ¢ȱ·ȱ
£ȱæȱÇĴȱæȱ£ȱȮȱ£ȱ¤ǰȱ¢ȱȱ¢ȱ¢ǰȱ
¢ȱ¢ȱǰȱ¢ȱ¤ȱ¤ǰȱ·ǳ
Ȯȱ1ǳ
Ȯȱǳȱ¤ȱ¢ȱ¤ȱ¢¤àȱ£·ǯ
ȱȱ£·ȱȱ¢ȱ·ȱȱ¤ȱã£··ȱ·ȱȱ
ǯȱ Ĵȱ £àȱ ·¤¤ȱ ȱ ȱ ȱ ęøǯȱ
æǰȱ¢ȱ£ȱǰȱ¤ȱ¢ȱàȱ¢·ǯȱ·¤¢ȱ££ȱȱǰȱȱǯȱȱ¢ȱȱ¢û£ÇĴǯȱȮȱȱȱûãȱȱȱȱ£ǯȱȱȱǰȱȱ
£ȱǰȱû£ȱȮȱ£àȱ¢æȱȱȱǰȱ
·ȱ·¢ȱȱ£·ȱ·£ĴǯȱȮȱ1ȱ·ȱ£Ĵȱæǯȱ
ȱ ·ęȱ ·ȱ £æȱ £ǰȱ ·¤ȱ ··ȱ ȱ ęøǰȱ ã£ȱȱ¤ȱĴȱ£·ȱ¤¢ÇĴȱǯȱĴǰȱȱȱȱȱȱ£ǰȱȱ·ȱȱ·£ûǯȱ
Ȯȱ £ǰȱ£ȱĴȱ¢ȱȱ¤ȱ¢ȱ··ȱȮȱ£àȱ
ȱ¢¤ȱǰȱ¢ȱààȱ¢ȱ£¤ǯȱȮȱȱ¤ȱȱ
ȱ·ȱȮȱ·ȱ·ĴȱĴȱ£ȱ·ǰȱ¢ȱ¤ȱ
ȱ ǰȱ ¤¢£ȱ ûãĴȱ ǯȱ£¤ȱ Ĵȱ ȱ ã·¢·ǰȱ ·ȱ ·ȱ£·ȱȱ·¢·ȱĴȱȮȱȱ·ȱà¤ȱĴǰȱȱ
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·ȱĴȱȮǰȱȱ£·æȱæø£Ĵȱ¢ȱ·¤ȱ·£··ǰȱ·ȱ
ȱ£·ȱ¢ǯȱȮȱ£ȱǯȱȱ¢ȱ
·ȱȮȱ·ȱ¤ȱà¤ȱȱ·ǯȱȮȱûǰȱȱȮȱ£àȱ·ûȱ
ȱ¢¤ǰȱ·ȱ£ȱ£ȱû£ǯ
ȱȱȱÿǰȱȱȱ·£··ȱ·£Ĵǯȱàȱ
£ȱ¤ããĴǰȱ·ȱ£ȱ¢·ȱ·¢ÇĴǯȱ£ȱû£Ĵȱ
£ã£ȱȱȱĴȱȱ¤¤ǰȱ·ȱĴǯȱȱø¢ǰȱȱ¢ȱ
æĴǯȱȱȱø¢ǰȱȱ¢ȱęøǯȱȱ¢ȱȱ£æȱȱ
ȱȱ£ǰȱ·ȱȱã·ȱ£ȱȱȱÇǯȱ¢ȱ·ȱÿȱ
ęøǰȱȱȱȱǰȱȱȱæǯȱȮȱȱȱǷȱȮȱĴȱ
·Ĵǯ
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5.

Manhattan, 1922
£ȱæǰȱȱ·£Ĵǰȱȱȱǰȱ¢ȱȱĴ¤ǰȱ
ǰȱããȱøǰȱ¤¢ȱ¤ǰȱȱȱ¢ȱ¤£ȱĴǰȱ·ȱ
ǰȱȱ¤£ǰȱã£ãȱ¢¤ǰȱȱãǯȱȱ
¢¢ȱæȱǰȱȱǰȱ·ȱȱ¢ȱ£ȱ£··ǰȱ
¢ȱ ¤ȱ ¤ǯȱ£ȱ ȱ à¤ȱ ȱ ȱ ãæǰȱ ¢ȱ·ȱ£ããȱ·ęǰȱȱȱø¢àȱããȱ¤ǯȱ£ȱ£··ȱȮȱȱȱ¢ȱȱ£·ȱ£ȱǰȱ£ȱȱȮǰȱ¢ȱ
·ȱ·££ȱȱ¢ȱ¤£¤ǯȱ1ȱȱ£·ȱ·ȱ£Çȱȱ
ǰȱ ȱ ·ȱ ·£ȱ ȱ æ£Ĵǰȱ £·ǰȱ ·ȱ ȱ
ȱ£Ĵǯȱ¢ǰȱȱ·ȱ·££ȱȱ¢ȱ¤£¤ǰȱ
ȱȱǯȱȱ¢ȱ£ȱ·ȱ¢ȱ£Ĵȱǰȱȱ
ȱ ęǯȱ £ø¤ȱ ȱ ǰȱ ·ȱ ·ȱ £ȱ £æǰȱ æȱ
ø¢ȱ·£Ĵȱǰȱȱ¢ȱ£¤ǯȱȱæȱ¤ȱǰȱȱ£ȱ£¤£ǰȱ
û¢ãȱ·ȱûǰȱȱ·£ȱ¤ȱ¤ǰȱ¢ȱȱę¤ȱȱ
¢ȱǯȱ¢¢ǰȱ¢ȱȱȱǰȱȱ
£ȱ ¢ȱ ¤£Ĵǰȱ ã£ããȱ ·ȱ £ȱ ¤ǯȱ ȱ £¢ȱ
ȱ£ȱ¤ȱÇĴǰȱ¤ȱȮȱ£ȱ£··ȱȮȱȱ¤ǯ
Ȯȱ £ǰȱ ¢ȱ £ȱ ¢¤ȱ ·ȱ ·£Çȱ ȱ ȱ Ĵ¤ǵȱ Ȯȱ
·£ȱ ǰȱ ȱ £ȱ ¤ȱ ã£¤£Ĵȱ àȱ
¤ȱǰȱ¤ȱȱȱĴǰȱ¢ȱȱ·ǯ
ȱø£ȱȱ¤¤ǰȱǰȱ·ȱà¤ȱø¤ȱǯ
Ȯȱ ǰȱȱ·æ·ǵȱȮȱȱ¤ȱǯȱȮȱȱȱǰȱû£ãǯ
ȱ¤ǯ
Ȯȱȱ£ȱ·ȱȱ¤ǵȱȮȱ·£ȱǯ
Ȯȱ¢ȱǵȱȮȱ·£ȱȱæ¢¤£ǯ
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Ȯȱȱȱǯ
ȮȱȱȱĴȱàǯ
Ȯȱ1£ȱȱ¤£ǵ
Ȯȱǳ
Ȯȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ £¤Çǰȱ ȱ ȱ Ĵ¤ȱ àǯȱ ȱ
¢ȱȱȱã¤ȱȮȱȱǯ
ȱ ·ȱ ǰȱ ·ȱ ûãĴȱ ȱ £·ǯȱ Ȯȱ ȱ ¢ǵȱ Ȯȱ
·£ȱ··ǯ
Ȯȱ ǰȱȱȱȱȮȱȱǰȱ·ȱà¤ȱ£Çȱãû·£Ĵǯ
– Miért?
ȱã£ȱȱ££¤ǰȱȱ£ȱ¢ȱ¤ǰȱ·ȱ¢ȱ
àȱ ã£ȱ ø£ǰȱ ¢ȱ ããĴȱ ȱ £·ǯȱ £¤ȱ £ǰȱ·ȱ¢ȱȱ¤ȱ£ȱȱǰȱȱ
£ȱæ£·ǰȱȱãĴȬȱǯȱ·ûȱ¢ǰȱȱÇ¢ȱ
£àǱȱȮȱȱȱÇ£ǰȱȱȱ£ȱãǯ
Ȯȱ ȱÇ£ȱǵ
Ȯȱ ȱ ȱ ǰȱ ·¢ȱ £ãûÿȱ ¢Ƿȱ Ȯȱ ãȱ ȱ ǯȱ Ȯȱ
ȱȱ£ǯȱ·ȱ¢ȱ·£ȱǵȱȱǰȱ£ǰȱ¢ȱ
¤ȱ¤£ǵ
Ȯȱ ¤ǰȱã·Ȭ··ǳ
ȱ ·ȱ ·£Ĵȱ £ȱ ȱ ǰȱ ãû·ǰȱ
ȱȮȱ¤ȱȱ£·ȱȮȱȱ£ø£àĴǰȱ
·ȱȱ¤ȱ·ȱ·ȱ£¤ȱàǰȱ·¢£ÇĴǰȱ¢ȱ¢ȱ
ȱ £·ȱ ã·ȱ æ££ãǯȱ Ĵȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ £·ǯȱ
¤ǰȱÇȱ¢ȱ·ã£ȱ·£ÿȱ·ęȱȱĴûǰȱ
ȱã¢ûȱàĴǯȱȮȱȱǳȱ¤Ĵǵ
– Kit?
Ȯȱ¢ǰȱ¢·ȱȱ¢ȱ£Ç·ǯȱǰȱ·ȱ·£ȱǰȱ¢ȱ
·ȱȱȱ·£ȱãûȱȬǯ
Ȯȱȱǵȱ¢ȱ·£ȱãûǵ
Ȯȱ£ȱ£ȱǵȱ¤ĴǵȱȮȱ·ȱȱȱ·¤¤ȱȱȱàǯ
Ȯȱ ǳȱ£ȱ£ǰȱǳȱȮȱȱȱęøǯ
Ȯȱ£ȱ£ǰȱ£ȱ£ǳȱ·ȱȱ£ȱȱȱȱȱ
ǵȱ¤ȱ£ȱÇ·ȱǰȱǳ
Ȯȱǵ
Ȯȱ1·ȱ·£¤¤øȱ¤£Ĵ¤ǯȱ¢ǰȱȱȱ£ȱȱ£Ç·ǰȱ £¤ȱ ã£ãûȱ ¢¤àǰȱ ·ȱ ¢¤ȱ ¤ǯȱ ǰȱ ·ȱ
·£ȱǰȱ¢ȱĴȱȬȱ·ǰȱ¢ȱ¤ȱȱ·Ĵǯ
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– Én?
Ȯȱȱȱǰȱǰȱȱȱǵȱ·ȱȱǯȱ ¢ûǰȱ£ǰȱ£ȱ¤Ƿ
ȱȱÿ£ãȱ¢·æǰȱ·ȱ£¢ȱ·ȱ£ȱ
ȱȱ·ǯȱûȱãû·£Ĵǰȱ£ȱȱ·ã£ȱûÿȱȱǰȱæȱȱ¤ȱ£ȱǰȱ¢ȱȱ
£·¢ȱÿã£æǯȱȱ£·ǰȱȱ·£Ĵǰȱ¢ȱ
ȱ·ȱ£ȱĴǯȱȱ£ȱ¢ȱ¤ȱȱ¤£Ç¤ȱ£Ĵǰȱ·ȱÇ¢ȱ£àǱȱȮȱ£ȱ£ȱøǯ
Ȯȱ¢ȱ¤ȱȮȱȱǰȱ·ȱ¤ǯ
ȱ·Ĵȱ¢Ĵǯ
ȱ¤ȱĴǯȱȮȱ ¢ǰȱ¢ûȱȱ¢ȱ¢ȱ£àÇ££ǰȱ£¤ȱȱ¢ȱȱȱø¤ǯ
Ȯȱ ¢ȱ £àÇ££ǵȱ Ȯȱ £Ĵȱ ¢ȱ ȱ £·ȱ
ǯ
Ȯȱ ǰȱȱȱǵ
Ȯȱ[ȱǳȱûǳ
ȱ Ĵǰȱ ·ȱ ¤ÇĴȱ ȱ ¤¤ǯȱ Ȯȱ ·£ǰȱ ȱ
·£ǯȱ·ǰȱȱǰȱǵ
ȱȱȱȱȱ¤ȱû·ǯ
ȱ·ȱȱ¢ȱȱ£ȱȱû£·ǰȱȱ
ããȱ£Ĵȱȱ·¤ȱ·£···ǯȱȮȱ ȱȮȱ
ȱàǰȱã£ȱûȱȱ¤£·ȱȮȱ·ȱȱ¤ȱĴæȱ
Ĵǰȱ·ȱ¢ȱȱ¤ȱȱ¢ǰȱȱȱ¢ȱȱȱǯȱ££ûȱȱ¢ǰȱȱø¢ȱ¢ȱ££¤£ǰȱ·ȱ¢ȱ·£æȱ·ȱ£ȱ·ǯȱXȱȱ¤ȱ
££ȱȱǯȱȮȱ£¤ȱȱ·æȱȮȱȱȱ·ȱ¤ȱÇàǰȱ¢ǰȱàǰȱȱ¢¢æȱ£ȱȱÇ¢ȱȮȱ¢ȱ¢ȱ
·ȱ£Çà£¤ǰȱ·ȱ¤ȱã·ȱȱ£Ç·ȱĴȱȱ
ȱ£ȱ¢ȱ·£··ǰȱ¢ȱȱ£·ȱǯ
·¤¢ȱȱ¢ȱęøȱȱ£àȱǯȱĴȱ££¤ȱȱ£Çà£¤£ǰȱ·ȱà¤ȱ¢ȱȱãȱ
£Çǰȱȱ£ȱæȱæȱ·ȱǯ
Ȯȱǰȱȱȱ£ǰȱ¢ȱã·Ȭ··ȱ¤ȱ¤£ǵȱȮȱ·£ȱ·ûȱǰȱã£ȱ¢ȱ£ȱ¤ȱ£ȱûȱ¢ǰȱȱ¢ǯ
Ȯȱ £ǰȱ ¢ȱ ·¤·ȱ £ȱ ¢ȱ ¤æȱ ¢ȱ ȱ
ã·ȱÇȱǰȱȱ£ȱ¢¤ȱĴȱÇǯȱ¢ȱȱ
¢ȱ£ǰȱ·ǵȱȮȱ·£ĴȱǯȱȮȱæȱû¢ûãȱ£ȱ
¤ȱȮȱ¢·ÇĴȱû¢ûȱ¤¢ǯ
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Ȯȱȱ¢ǰȱǯȱȱȱȱ£ȱ£ȱ·ȱ£ǵȱ
ȱȱ¢ȱ¢ǰȱȱ£ȱ¤ǰȱȱȱ£ȱ·ȱ·££ȱȱ¢ȱ¤£¤ǯȱ ȱ£ȱǰȱ£ȱȱ£ȱ¤ȱ
Ȯȱ¤ȱ¤ȱ¤ȱ·ûȱǯȱȮȱ ¢ǯ
Ȯȱ·¢ǵȱȮȱ·£Ĵȱ£ȱȱ¢£ǯ
Ȯȱ£·ȱȱÇ£ȱȱǰȱ£ãûÿǰȱãě££ȱĴǰȱȱ¢ȱ
¢ǯȱ£ȱȱø¢ȱ£¤ȱȱȮȱÇĴȱȱ¤ȱ£ȱ
ǯ
Ȯȱ ǰȱ¢ȱø¢ǳȱȮȱ£àȱȱȱǰȱã£ȱ£ȱûȱ
¢ȱ¢ȱ·£ǯȱȮȱȱȱǯ
Ȯȱǰȱȱ£ǯ
ȱȱãȱûãĴȱȱ£·ǰȱǯȱ¢ȱ··ȱ£ÇȱûæǯȱȮȱǳȱȱȱȱȱǵȱȮȱãȱ
ȱ·ûǯ
ȱ¢ȱ£·ȱȱȱ£¤¤ǰȱ·ȱ¢ȱ¤ȱĴȱ·ǰȱȱ£ȱ¢ȱȱ£¤ǯȱȮȱ¤ǵȱ1ȱȱǵ
ȱ·ȱǯ
Ȯȱȱǰȱ¢ȱÇ£ȬȱȱȮȱ£àȱȱȱ ǰȱ ·ȱ £ȱ ȱ £·ȱ ·£Ĵǯȱ Ȯȱ ǰȱ
¢ȱ ¤ǯȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ·¤àȱ ǯȱ Ȯȱ
ȱȱȱ£·æȱ£ȱ·æȱàĴ¤ǯȱ¤ȱ¢ĴǯȱȮȱǰȱà¤ȱ¤ǯȱȱàæȱ
¢ǰȱ¤ǵ
ȱ¢ȱ¢ȱ¤¤ȱȱ¤ãǯ
ȱ£ĴǯȱȮȱ ·ǰȱȱȱȱ£ȱȱ
¤¢ȱȱûûǯ
Ȯȱ ǰȱǰȱȱǰȱǳȱǳȱȮȱȱȱ£Ĵǯ
Ȯȱǰȱǰȱ¢ǯȱ·ûȱ£ȱû£ȱȮȱ£àȱȱ
ȱǰȱȱÇĴȱȱ¤ǰȱ·ȱȱ¤ȱ¢ȱȱ·ȱǰȱ¤ȱ·ȱ¢ȱ¤ȱĴȱ·ǯȱȮȱ
£ǰȱ¢ȱ£ȱ¢¤ȱ·ȱ·£ÇȱȱȱĴ¤ǵ
Ȯȱ ¢ȱãȱ£ȱǵ
Ȯȱæȱ£¤¢ǯȱ ··ȱ·ȱ£ȱǯȱ ȱȱ·ȱããǰȱ
·æȱ·ǯȱ1ȱȱ·æȱȱ··ǰȱ·££ȱ¤ǰȱ¢ȱ
ȱȱ£ȱǰȱ¤ǵ
Ȯȱǳȱǯ
Ȯȱȱǵȱ£ȱ¢¤ȱ·£Çȱȱ·ǵȱ^ȱ·£Çǵ
ȱàĴǯ
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Ȯȱ1ȱ£ȱ£¤ǵ
ȱ·ȱàĴǯ
Ȯȱȱ¤ǰȱȱǰȱ¢ȱ£ȱȱȮȱȱ
ǯ
Ȯȱ £¤ǰȱ·¢ǯȱ ûãȱȱãȱǯ
ȱã£ãȱȱ¢·ǯȱȮȱ1ȱ£ȱǯȱȱ
ȱȱȱǱȱ£ȱȱ·ȱ£ȱàȱȱûã·ȱ
ellen?
Ȯȱȱǳȱ·ȱûã·ǵȱȮȱûã£ãĴȱȱǯ
ȱȱ££¤ȱǯȱȮȱǰȱȱ·ûǯȱ àȱ
ę£ǯȱȱȱ¢¤ȱûãǰȱ·ȱȱ·ȱȱȱ¢à¢Çǰȱ·ȱãȱ
·£ȱ£ȱȱ£ȱææȱȮȱ·ȱ£ȱ¢ȱã·ȱĴȱȱ¢ȱû·ǯ
Ȯȱ àȱȱȮȱȱǯ
Ȯȱ ȱ Ȯȱ £àȱ ǰȱ ·ȱ ¤ǯȱ Ȯȱ ȱ ȱ £ȱ ·ȱ
ȱȱǰȱȱȱę£ȱȱ£¤ǯȱ ȱ
¢ȱ¢ȱȱ·æǯȱ ȱ£¤ǰȱ££¤ȱ£ǰȱ·ȱȱȱ¤ȱ·£ǯ
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