Din nou la Sf. Kilda
Informaţii generale
Este anul 2015. Armata britanică a părăsit Sf. Kilda. Ei şi-au demolat clădirile şi tot ce a
mai rămas sunt casele vechi cu acoperişul de paie situate în şir deasupra golfului. Unele
dintre ele încă mai au acoperişuri, dar marea majoritate se dezintegrează.
O persoană înstărită din Canada a
cumpărat Sf. Kilda şi a demarat un
proiect special. Cu cinsprezece ani în
urmă el a vizionat la televizor emisiunea
Naufragiaţi 2000, emisiune în care un
grup de personae erau lăsate pe insula
Taransay timp de un an. Dar acest proiect
va fi foarte dificil din două puncte de
vedere – nu va fi nici u fel de comunicare
de orice tip între Sf. Kilda şi lumea
exterioară, iar persoanele se vor afla acolo
pentru o perioadă de doisprezece ani. Nu
va exista nici un ajutor disponibil din
afară pentru ei.
Sponsorul
canadian
vrea
să
demonstreze că oamenii din prezent
pot supravieţui în locuri îndepărtate
neospitaliere. El doreşte să recruteze
doisprezece persoane pentru a pune
bazele unui cămin şi unei vieţi pentru
aceştia şi să creeze o nouă comunitate
care va supravieţui.
Problema este – cine va fi selectat şi
de ce?
_____________________________________________________________________
Selectarea
În grupul dumneavoastră trebuie să selectaţi doisprezece persoane care vor fi potrivite
pentru acest proiect. Trebuie să selectaţi persoane cu o varietate de abilităţi şi însuşiri.
Lista celor înscrişi se află pe faţa verso a acestei pagini.
Luaţi în considerare aceste puncte de vedere:
• Cât de folositoare va fi fiecare persoană?
• Cum va putea persoana respectivă să pună în pericol proiectul?
• Cum şi de ce vor fi aceştia o achiziţie bună?
• Ar putea persoanele respective să fie folositoare şi în alte domenii decât cele legate de
muncă ?
• Vor putea coexista atât cei bătrâni cât şi cei foarte tineri?
• Comunitatea nu va lucra tot timpul – cum îşi vor petrece timpul liber şi cum se vor
relaxa?
• Dacă alegeţi o persoană dintr-un cuplu sau un grup de familie, la cel fel de reacţii vă
aşteptaţi?
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Persoane înscrise
Aonghas Bàn MacMhathain (42) (M). Poet şi nuvelist. Fost dulgher de meserie pentru
mobilă şi clădiri noi.
Catrìona Nic a' Bhriuthainn (38) (F). Ziarist. Lucrează la radio şi televiziune, dar şi
fost specialist în mediul tipografic.
Ceit-Anna NicDhùghaill (45) (F). Casnică. A lucrat într-un magazin înainte de căsătorie.
Seòras MacDhùghaill (50) (M). Proprietar al unui magazin. Căsătorit cu Ceit-Anna. Are
un mic magazin unde lucrează singur. Soţia lui a lucrat acolo înainte de căsătorie dar el
nu este de acord cu femeile căsătorite care să lucreze în afara casei.
Donnchadh MacSuain (39) (M). Lucrează la un garaj. Şi-a pierdut soţia cu patru ani în
urmă. Are doi copii - Marsaili (8) (F) şi Niall (6) (M).
Eachann MacAmhlaigh (24) (M). Ofiţer de poliţie în Aberdeen. A urmat un curs
universitar în ştiinţele forestiere.
Seònaid Mhoireach (23) (F). Prietena lui Eachann. Coafeză. Crescută la oraş. Are o fiică
cu Eachann - Melanie (2). Gravidă.
Eilidh Chamshron (28) (F). Divorţată de un fermier de oi şi de vite în Sutherland.
Calificată în nutriţie şi catering. Gravidă.
Iagan Bochanan (47) (M) Preot. A fost profesor de ştiinţe la gimnaziu înainte de a se
preoţi.
Maighread Ghrannd (26) (F). Asistentă la un azil de Psihiatrie. Nu a urmat un curs
general de asistente.
Màiri Ghreumach (43) (F). Dansatoare la baletul scoţian şi profesoară la gimnaziu.
Calum Greumach (24) (M). Fiul lui Màiri. Şofer de autobuz şi mecanic.
Iseabail NicLeòid (23) (F). Prietena lui Calum. Specialistă în parcuri orăşeneşti.
Experienţă în cultivarea legumelor şi a altor vegetale.
Niall Greumach (21) (M). Fiul lui Màiri. Student la universitate, secţia de muzică.
Murchadh MacIllFhinnein (64) (F). Preot la Biserica Liberă a Scoţiei. Fost ajutor civil
înainte de a intra în preoţie.
Peigi NicIllFhinnein (60) (F). Soţia lui Murchadh. Fostă învăţătoare pensionată cu puţin
timp în urmă în acest an.
Seòras MacIllFhinnein (33) (M). Fiul lui Murchadh şi al lui Peigi. Inapt de muncă
datorită unui accident survenit în adolescenţă. De-abia merge cu sprijin.
Seumas Stiùbhart (36) (M). Doctor. Construieşte bărci şi cântă la acordeon în timpul
său liber. Este homosexual.
Dòmhnall Iain MacFhionghain (34) (M). Mic fermier. Pe lângă fermă a fost implicat şi
în piscicultură. Prietenul lui Seumas.
Sìne Robasdan (22) (F). Secretara unui director de companie. Deţine cunoştiinţe de
contabilitate şi calculatoare.
Alasdair MacMhaoilein (27) (M). Lucrează în tehnologia informaţiei. Prietenul lui Sìne.
Ùisdean Caimbeul (54) (M). A avut o problemă serioasă de sănătate cu alcoolul timp de
douăzeci de ani. Zidar în piatră. Doreşte o şansă să-şi refacă viaţa
Agnes Dhòmhnallach (52) (F). Sora lui Ùisdean. Găteşte la un spital de peste treizeci de
ani. Are probleme cu alcoolul.
Lachlann Dòmhnallach (55). Soţul lui Agnes. Pompier şi asistent de prim-ajutor. Are
probleme cu alcoolul.
Ùna NicAonghais (57). Îngrijitor într-o şcoală. Divorţată de soţul ei. A crescut copii ca
în propriile lor familii.
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