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E Glasgow, Robbie, deuet da vezañ tad, ne c'hell ket en em zistagañ diouzh e vuhez
feller. Ober a ra anaoudegezh gant Rino, Albert ha Mo, ur plac'h yaouank. Evelto e
tremen ku-ha-ka hep bezañ toullbac'het, met paket eo gant labourioù evit ar
gevredigezh. Harry, an desaver a ra war o zro, a zeu da vezañ o mentor nevez, o reiñ
dezho, dre guzh, da anaout ar whisky. Gwelet e vezont e strilherezhioù hag o tañva ar
wiski gant tud cheuc'h. Diskuliañ a ra Robbie e zonezon da vlazañ ar wiski, gouest eo
da anavezout ar whiskioù dibaotañ, kerañ. Asambles gant e dri c'homper, daoust hag-
e– e raio Robbie e vad eus an donezon-se evit kignat an dud - ur bazenn ouzhpenn en
e vuhez fellerha feuls? Pe daoust hag e savo un dazont nevez, leun a bromesaoù ? An
aelez 'ken a oar...
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Ur skridaozañ fin… 
Trist ha farsus war ar memes tro

Kalzig a arvestoù komedienn a zo er film : bewech ma komz Albert ; an
evezhiadennoù hag ar farsadennoù a ra an tudennoù pa vezont gant o labour-ret ; pa
zo kinniget da Albert c’hwesha frond ar whisky er varrikennad-go ; pa lonk kambrer
Robbie pezh zo e-barzh ar c’hrañchouer ; ar veaj etrezek an Highlands hag an
darvoudoù bihan war an hent ; pa’n em ginnig ar pevar c’homper en distilherez
Balblair e-lec’h ma zo gwerzh war ar fustad whisky ral-kaer ; ar boliserien o furchal
anezhe…

Met un tu mantrus a-bouez a zo er film ivez : an dañjer a vez war roud Robbie ingal
abalamour da vandennad Clancy ; familh Leonie a nac’h degemer Robbie e-giz he
gwaz reizh ; Robbie lakaet penn-ouzh-penn gant ar paotr yaouank en doa bet gloazet
spontus ; ar soñj e c’hallfe Robbie bezañ paket lous da vat ha n’hallfe ket echuiñ mat
an istor gantañ…

E-mod-se zo kempouez en arvestoù disheñvel an ton enne a zeu war-wel hini-ha-hini :
trapet eo evezh ar sellerien ha efedoù o dez warne, pa vezont fromet, gwasket pe o
c’hoarzhin tro-ha-tro.

Un tamm nerzh a vez roet d’ar film gant ar souezh a sav da heul arvestoù zo, e-giz pa
’c’h eo kalkennataet Robbie gant tad Leonie en ospital, pa dag Robbie, feulster
spontus ennañ, ar paotr en e garr-tan, pa gas tad Leonie Robbie en e garr-tan, o
lakaat anezhañ da dec’hel diouzh Clancy, hag evel-just, pa dorr Albert an div
voutailhad whisky ral.

Fin eo ar skridaozañ neuze, a lak ar sellerien e-barzh ar jeu dre veur a zoare o deus
pep a efedoù bras.

… da vont pelloc’h gant ar preder

Lâret a c’haller zo degaset esper gant ar film Lodenn an aelez. Paket lous eo Robbie,
an dudenn bennañ, e penn-kentañ ar film : kondaonet eo bet meur a wech ; trapet eo
e-barzh ur brezel koshoc’h evitañ gant Clancy ; dic’houest anezhañ da gavet labour,
pa n’eo ket bet stummet war vicher ebet ha p’eo merket en e groc’hen gant e vod da
vevañ. Padal e kav an tu d’en em dennañ deus ar pech ha da ren ur vuhez welloc’h
asambles gant e zousig hag o bugel.

N’eo ket ar pluñv a ra al lapous

E-kreiz ar jeu emañ feson an dud er film Lodenn an aelez. Ha pa’n dije c’hoant kreñv
Robbie da gaout ur vuhez kempoueshoc’h, asambles gant Leonie hag o bugel, e teu e
feson (kleizenn vras war e fas, dilhad) da vezañ ar pech m’eo-eñ trapet ennañ. Hag
abalamour da se ne zeu ket a-benn da gavet labour, ha serriñ a ra an holl norejed
dirakañ, emezañ da Harry war hent an ti-gwilioudiñ.
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