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Aurreko Buletinean aurreratu genuenez, hurrengo aleetan
zenbait substantziaren (alkohola, tabakoa, kanabisa, kokaina,
etab.) inguruan hitz egingo dugu, ludopatiarekin lotura dutenak.

Buletin honetan Alkoholarekiko Adikzioari  helduko diogu.
Horretarako, Juan Manuel Gonzalez de Audicana de la Hera
jauna elkarrizketatu dugu, Drogamenpekotasunen Deustuko
Institutuko Zuzendaria. Berak Euskadin Alkoholismoak zer-nolako
eragina duen, nerabeek zergatik edaten  duten, gehiegizko
kontsumoak zer-nola eragiten dien eta alkoholaren eta ausazko
jokoen artean harremanik badagoen zaldu digu oso argi.

 Halaber, bi adikzioak izan dituen (alkoholarekiko adikzioa eta
ludopatia) pertsona baten esperientzia  jaso dugu.

Alkohola Nerbio-sistema Zentralean eragiten duen droga bat
da, norberaren kontrolerako garunak dituen zentroak galarazten
dituena. Gizartean onartuen dagoen droga da, erabiliena da
eta, era berean, arazo sozial eta osasun arloko gehien
sorrarazten dituena. Alkoholismoa gaixotasun bat da. Bere
ezaugarri nagusia alkohola kontsumitzeko desio bizia eta
etengabe kontsumitzeko joera dira, organismoarentzat ondorio
negatiboak izan eta osasuna kaltetzen duen arren, harreman
pertsonalak hausten dituen arren edo lanbide bat egoki
burutzeko gaitasuna gutxitzen duen arren.

ASAJER elkarteak 26 urte daramatza ausazko jokoekin eta
apustuekin arazoak dituzten pertsonei laguntzen. Sarritan
alkoholak beren bizitzetan ere presentzia duela ikusi dugu,
modu askotara. Alkoholiko ohiak ezagutu ditugu, edateari
uztean jokoaren mundura hurbildu zirenak, beste adikzio bat
garatuz. Jokoarekiko adikzioa duten beste pertsona batzuek
jokatzen duten bitartean alkohola kontsumitzen dute, izan ere,
zenbaitetan jokorako aisiarako gune horietan alkohola ere
saltzen da. Badira alkohola neurriz gain edan ondoren jokorako
kontrola galdu duten pertsonak, izan ere, gehiegizko kontsumo
hori arrisku-faktore izan daiteke jokoari dagokionez.

Jokoarekin lotutako arazo bat konpontzea ez da jokatzeari
uztea soilik. Aitzitik, osasungarri ez diren zenbait aztura aldatu
behar dira, eta horien artean alkoholaren kontsumoa egon
ohi da. Alkoholarekin kontrola galtzeak jokoan ere kontrola
galtzea ekar dezake, eta alderantziz.

ANA HERREZUELO ORTE
PSICÓLOGA ASAJER
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e Zer da Drogamenpekotasunen Deustuko Institutua? Zein dira bere
helburuak? Zein eratako jarduerak burutzen ditu?

Drogamenpekotasunen Deustuko Institutua Deustuko Unibertsitateko
Psikologia eta Hezkuntza Fakultatera atxikitako erakunde bat da.

Sarritan, Unibertsitateek Institutuak eratzen dituzte beren baitan oso
helburu jakin batzuekin. Kasu honetan adikzioar ekin lotutako
ezagutzan prestakuntza eta aholkularitza eman eta ezagutza horrekin
lotutako ikerketa eta hedatzea da helburu hori. Duela 25 urte baino
gehiago sortu zen, gure erkidegoan osasunarekin eta bizikidetzarekin
lotutako arazo larr iak zeudenean adikzioen ondorioz.

Unibertsitateak ezagutza ikertu eta hedatzen dute. Hala ere, ikerketa
eta hedapen horiek akademiar en esparruan geratzen dira
egonkortuta eta, sarritan, gur earen antzeko institutuen zer egina
ezagutza eta hedapen hori jar dun profesionalera bideratzea da,
hau da, ber en lana administrazioan, zerbitzu publikoetan edo
erakunde espezializatuetan burutzen duten pertsonengana.

Nola sartu zinen adikzioen esparruan?

Nik Soziologia ikasi nuen eta soziologia kriminalaren, gizarte-gatazkaren
eta portaera desbideratuaren esparrua interesatzen zitzaidan eta,
haren barnean, bereziki gazteen delinkuentziarekin lotutako arloa.
Ikasketak amaitu nituenean, 70eko hamarkadar en amaieran,
heroinaren arazoa zela medio, portaera horietako asko droga horren
kontsumoarekin zeuden lotuta. Bestalde, gizarte gaietan ikerketara
eta esku-hartzera bideratutako baliabide asko esparru horr etara
zuzendu ziren. Horrenbestez, azkenean horretara dedikatu nintzen
pixkanaka

Zergatik edaten dute nerabeek?

Nik uste dut horr en “normalizatuta” dauden drogen kontsumoak,
hots, alkoholaren, tabakoaren eta kanabisaren kontsumoak kutsu
sinboliko handia duela, hau da, kontsumo hori ez da zailtasun edo
arazoetatik eratortzen, baizik eta sinpleki, nerabeek heldu sentitzeko
edaten dute, edan dugu, haur izateari uzteko. Gizarte-arauekin
hausteko modu bat da, izan ere, agintaritzak (gurasoak, irakasleak,
polizia, etab.) debekatu egiten die adinez txikikoei, baina helduen
artean sustatu egiten da. Adin horretan norbera heldu sentitzen da
jadanik eta bere erabakiak hartzeko premia dauka. Nerabezarora
iristean zera pentsatzen dugu: “ni jadanik heldua naiz eta nir e
erabakiak har ditzaket, ez dut zertan helduen arauak betetzen aritu
behar, badakit zer komeni zaidan, zer egin dezakedan eta zer ez,
eta nola edatea helduen kontua den, nik edan egiten dut”. Dastatzen
dugunaren zaporea ez zaigu atsegin, baina errepikatu egiten dugu,
izan ere, garrantzitsua da gure berdinkideek edaten ikus gaitzatela,
bestela nola jakingo dute dagoeneko ez garela ume mukizu batzuk.
Gero, inhibizioaren efektu atseginak ezagutzen ditugu eta hori are
gehiago gustatzen zaigu. Gainera, ohitu egiten gara eta gehiago
aguantatzen dugu eta, horrenbestez, lagunen aurrean harro joka
dezakegu.

Juan Manuel Gonzalez
de Audicana de la Hera

Soziologoa.
Drogamenpekotasunar
en esparruan bere lan
profesionala
prebentzioarekin eta
baliabideen
plangintzarekin lotutako
gaietan garatu du
erakunde ezberdinetan.
Funtzionario lanetan aritu
da Eusko Jaurlaritzako
Drogamenpekotasunar
en Idazkaritza Nagusian,
Prebentzio arloko
Zuzendari izan da
Etorkintza Fundazioan,
eta Eusko Jaurlaritzako
Drogamenpekotasunar
en Zuzendaritzako
Aholkulari ere izan da;
gaur egun, Deustuko
Unibertsitateko
Drogamenpekotasun
Institutuko zuzendaria
da. Bere lan profesionala
irakaskuntzarekin eta
ikerketarekin uztartu du
Deustuko Unibertsitateko
Drogamenpekotasunari
eta beste zenbait
adikziori buruzko
Masterrean eta Euskal
Herriko Unibertsitateko
Kriminologiako Euskal
Institutuan (KREI).
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Kontuan hartu behar da nerabezar oa bizitzako etapa bat dela eta
garai horretan aldaketak ematen dira pertsonar en esfera guztietan,
hau da, aldaketa fisiologiko, neur ologiko, psikologiko eta sozialak
gertatzen dira. Horregatik, etapa konplexua da eta arriskuaren sentipena
urria da (are urriagoa arriskua epe ertain edo luzekoa bada). Era berean,
oldarkortasuna gutxiago kontrolatzen da eta desio-metaketa handi bat
gertatzen da menekoa den haurr etik urrun kokatzen den nortasun
autonomoago berri bat zehazteko.

Nola eragiten du alkoholak nerabearengan?

Hasiera batean, alkohola neurriz edan daitekeen substantzia bat dela
esan behar da. Dena den, erabilera-baldintza jakin batzuetatik aurrera
arazoak dakartzan substantzia bat da. Baldintza negatibo horietako
bat adinez txikikoen kontsumoar ekin dago lotuta, oraindik eraketa-
prozesuan baitaude. Gainera, alkoholar en eraginpean gertaera
negatiboen arriskua ar eagotu egiten da, esate baterako, istripuen
arriskua, babesik gabeko sexu-harremanen arriskua, borrokena, tratu
txarrena edo indarkeriaren arriskua. Hori esanda, gaineratu nahiko nuke,
zorionez, ikusi dugunaren arabera, nerabe eta gaztetxo gehienen kasuan
alkoholaren kontsumoak behera egin duela, arazo gutxiko edo neurrizko
mailetara, helduaren bizitzan sartzen doazen neurrian, hau da, lanaren,
emantzipazioaren edota bikote-bizitzan sartzen doazen neurrian, hots,
gazte izateari uzten dioten neurrian, kontsumoak behera egiten du.

Alkohola kontsumitzeko modua aldatu egin al da? Gehiago edaten al
da ekonomia-krisia dela eta?

Eskuan ditugun datuen arabera, ez dirudi, oro har, krisiaren aurretik baino
alkohol gehiago kontsumitzen denik orain; justu kontrakoa esan dezakegu,
orain alkohol gutxiago kontsumitzen dela, alegia. Biztanle bakoi tzeko
alkohol-kontsumoaren batez besteko bat finkatuko bagenu, orain
gutxiago kontsumitzen dela ikusiko genuke. Baina horrek ez du esanahi
arazo gutxiago dagoenik, izan ere, neurriz kontsumitzen zuten pertsona
askoren kontsumoa da murriztu dena, izan er e, krisi-garaian gastuak
murrizten dituzte, tartean alkoholar ena. Aitzitik, ziurr enera, gehiegi
kontsumitzen zutenek, alkohola ber en bizitza-estiloan oso txertatuta
zutenek edo dagoeneko mendekotasuna dutenek, maila ber ean
kontsumitzen jarraituko dute; gainera, oso litekeena da maiztasunez
kontsumitzen zuten pertsonen kasuan, gorabeheraren bat izan ostean,
esate baterako, lanik gabe geratu ostean (krisiaren eraginez oso ohikoa),
kontsumoak gora egitea, adikzio-arriskura hurbilduz.

Zer-nolako presentzia du alkoholismoak Euskadin? Badago alderik
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren artean?

Ikerketen arabera, ez dago alde aipagarrik alkoholismoaren presentziari
dagokionez hiru lurralde horietan. Litekeena da zonalde batzuetan
beste batzuetan baino gehiago edatea, baina aldeak ez dira
apartekoak. Alkoholismoaren presentziari dagokionez esan dezakegu,
15 urtetik gorako herritarren gutxiengo batek, % 0,5ak, mendekotasuna
duela. Portzentaje horri beste 3 puntu gaineratu behar zaizkio, gehiegizko
kontsumoa duten pertsonena. Azken horietako zenbait mendekotasun-
egoeran daude eta beste batzuk alkoholismo-arriskuan. 2000ko
hamarkadaren amaiera aldera 8.000 pertsona alkoholismoar en
tratamendua zeuden (% 0,5aren baliokidea da kopuru hori) eta azken
urteotan 1.200 pertsona ezberdinek alkoholismoaren tratamendura jo
dute. Gainera, argi dago, alkoholismoa duten pertsona guztiek ez dutela
tratamendura jotzen.

Zer-nolako eragina du alkohol gehiegi edateak nerabe eta gazteen
artean?

Aurreko galdera batean hitz egin dugu horr etaz. Dena den, aukera
baliatuko dut adierazteko beste arriskuetako bat alkoholaren kontsumoa
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garrantzitsutzat duten bizi-estiloak sortzea dela. Horr ela, nahi gabe,
pertsona hori arriskutik hurbil dago “jolasean” eta zerbaitek ok errera
egiten badu, ber e kontsumoak gora egiteko arriskua handia da.

Joan den azaroaren 15ean Alkoholik gabeko Eguna ospatu zen.
Aitzakia horretan hedabideetan alkoholismoak, gero eta gehiago,
emakume aurpegia duela agertu zen. Zer deritzozu zuk?

Datu hori aski ezaguna da. Nerabeei buruzko ikerketa askotan ikus
daitekeenez, neskatoek mutikoek adina alkohol kontsumitzen dute.
Dena den, batez bestekoan err eparatuz, mutikoek neskek baino
gehiago edaten dute kantitatean.

Ausazko jokoetan eta apustuetan parte hartzea gero eta ohikoagoa
da gazteen artean. Zure ustez zergatik erakartzen dituzte halako
jokoek?

Uste dut faktore ugari ematen direla. Hasiera batean, jokoa nahikoa
erakargarri izan daiteke haientzat, irabazteak edo galtzeak sorrarazten
duen tentsioa dela medio. Hori oso ongi uztar daiteke beren garapen-
fasean, tentsio hori duten beste jar duera batzuetan gertatzen den
moduan. Bestalde, egungo nerabeak ordenagailuko edo kontsoletako
jokoen kulturan hazi dira eta oso heldu izanda ere jokatzen jarraitzen
dute. Egun, helduak karga-jokoan edo dominoan aritzen diren bezala.
Horrez gain, Inter netez edo antzeko bide bat erabiliz jokatzea oso
erraza dela kontuan izan behar da. Ezkutuan, inork ikusten ez zaituela,
eta diru apur bat irabazteko aukera izanik, ger o kontsumo-gizarte
honek eskaintzen dizkigun “gauza zoragarri” horietan (markako arropa,
mugikorrak, ordenagailuak, kontsolak, etab.) guztietan xahutu ahal
izateko. Azkenik, publizitatearen presioa ere aipatu egin behar da,
kirol-saio guztietan agertzen dena.

Zenbaitetan jokoak eta alkoholak bat egiten dute aisialdiko
espazioetan. Zure ustez aparte hartu behar dira edo lotura izan
dezaketela uste duzu?

Uste dut aukera guztiak hartu behar direla kontuan, alkoholik gabeko
jokoa, jokorik gabeko alkohola eta jokoa + alkohola. Azken for mula
hori oso ohikoa da makina txanponjaleak eta, ber eziki, gazteentzat
oso erakargarriak diren kiroletako apustu makinak dituzten tabernetan.
Bestalde, alkoholak droga depresore modura duen efektua ere aintzat
hartu behar da, izan ere, kontrolaz arduratzen den garunaren atalean
du eragina. Horrela, horren arrazionalak ez diren portaerak ahalbidetzen
dira eta, arestian aipatu ditugun gertaera negatiboen atzean dagoen
bezala, alkoholak gogoeta gutxiko jokoa izango du ondorio.

Zure ustez, publizitateak badu eraginik adinez txikikoak jokatzen edo
alkohola kontsumitzen hastearekin? Zer deritzozu alkoholaren inguruko
publizitatea debekatu eta jokoaren ingurukoa ez debekatzeari
dagokionez?

Alkoholaren publizitateak murriztapen ugari ditu, baina ez jokoarenak,
eta azken hori oso erakargarria da eta gazteak harrapatu egiten ditu.
Salmenta-mekanismo ahaltsua da, izan ere, salmenta ez da informazio
teknikoaren bidez ematen (ez dira irabazteko aukera egiazkoak
adierazten). Aitzitik, desira eta nahimenen bidez harrapatzen du
publizitate horrek, ikur batzuk baliatuz eta horien aurr ean ez dugu
jarrera kritikorik agertzen.

Zerbait aipatu edo gaineratu nahi duzu?

Herritar modura, zuen lana eskertu nahi nuke. Ni orain Unibertsitatean
ari naiz, baina irabazi asmorik gabeko erakunde batean ere egin dut
lan eta badakit zer-nolako ahalegina egin behar den proiektu hauek
gauzatu ahal izateko.
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pertsona bat

Manuel izena dut eta 63 urte ditut. Dibortziatuta nago eta 2
alaba ditut, 32 eta 36 urtekoak.

Zenbat urte zenituen edaten hasi zinenean? Eta jokatzen? Noiz
hasi zinen?

Edaten 19 urte inguru nituela hasi nintzen, baina gutxi edaten
nuen, izan ere, 20 urte izan arte ikasten aritu nintzen eta ez
nuen nahikoa diru edateko. Ondoren, 21 urterekin, soldadutza
egitera joan eta gehiago edaten hasi  n intzen.

Jokatzen oso gaztetan hasi nintzen, eta 14-15 urte nituela
dagoeneko banituen arazoak jokoa zela medio, izan ere,
gogoan dut adin horretan txapetara jokatzen etxerako trena
hartzeko tiketerako dirua galdu nuela. Beraz, adin horretan
jadanik ez nekien gelditzen. Ondoren, petako-makinetan
jokatzen hasi nintzen eta baita irten ziren lehen makina
txanponjaleetan ere.

Noiz hasi zinen alkoholarekin lotutako arazoak izaten? Eta
jokoarekin?

Alkoholarekin 24 urterekin hasi nintzen arazoak izaten, ezkondu
aurretik, baina ez zara jabetzen. Eta jokoari dagokionez, lehen
ere esan dut oso gaztetan hasi nintzela jokatzen, baina 22
urterekin, lanean hasi nintzenean, askoz gehiago jokatzen hasi
nintzen.

Alkoholaren kontsumoak eta jokoak badute lotura? Hala
bada, zer-nolakoa?

Alkohola eta jokoa elkarlotuta daude erabat, bata bestearen
ondorioa da.

ASAJER elkartera etorri nintzenean asko kostatu zitzaidan jokoa
uztea, izan ere, txanponak sartu ez arren, mentalki jokatzen
jarraitzen nuen, tabernara joan eta denbora asko ematen
nuen besteek nola jokatzen zuten ikusten. Sei hilabete
beranduago, alkohola kontsumitzeari utzi nion eta hori oso
lagungarri izan zen jokoarekiko distantzia hartu eta apur bat
urrunduz joateko.

Zertarako eta zergatik edaten zenuen?  Zer ematen zizun
jokoak?

Ez dakit, gainerakoek egiten zituzten gauzak egiten ez
nintzelako ausartzen edaten nuen, agian haiek baino gutxiago
sentitzen nintzen eta hobeto sentitzeko edaten nuen.

Zergatik jokatzen nuen ere ez dakit, niretzat behar bat zela
baino ez dakit.
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Bakardadeak eraman zaitu edatera? Eta jokatzera?

Uste dut kontrakoa gertatu zela, bakardadea beranduago
etorri zen eta, jakina, bakarrik geratu nintzen. Jokoa, agian,
denbora betetzeko erabiltzen nuen eta berritasun modura,
baina gero guztia zen berdin.

Orain, distantzia hartuta, gauzak oso bestela ikusten ditut.
Orain badakit beste pertsona batzuek, esate baterako, nire
emazte ohiak, arrazoi zutela eta nire gaixotasuna zaindu nahi
zutela, baina une horietan ez nintzen konturatzen horrekin eta
ito egin nahi nindutela uste nuen.

Ospitaleratu zaituzte inoiz?

Ez naute ospitaleratu alkohol-intoxikazioagatik, baina istripuak
izan ditut alkohola kontsumitzeagatik. Behin istripu oso larri bat
izan nuen asko edan nuelako, trena hartzera joan eta harrapatu
egin ninduen.

Beste substantziaren bat hartu duzu?

Ez, eta eskerrak, izan ere, probatu banitu harrapatu egingo
nindutela uste dut.

Zure ustez gaixotasuna dira?

Bai, jakina, eta onartu arte ez zara bertatik aterako. Nik badakit
ezin dudala edan eta ezin dudala jokatu, bestela ez baitut
nire burua kontrolatu. Alkoholiko eta ludopata hitzak oso
gogorrak dira, baina onartu egin behar duzu. Diabetesaren
modukoa da, ez tratatzeak ondorioak ditu. Badakit hasiz gero
ezingo naizela gelditu.

Hasieran jokatzeari edo edateari uzten diozu ezin duzulako
jokatu edo edan eta ondoren, dagoeneko ez duzu nahi.

Zer galdu duzu alkohola kontsumitzeko zure modua dela eta?

Guztia, batez ere autoestimua, bost axola zitzaidan dena.

Zein da jokoarekin izan duzun galerarik handiena?

Familia eta beste guztia galdu dut jokoaren eta alkoholaren
erruz.

Alkoholarekiko adikzioa aitortzea kostatu egin zaizu? Eta
jokoarekikoa?

Bai, asko. Orain, jadanik, ez dit ardura eta adikzio horiekin
lotutako ekitaldi guztietara joaten naiz, baina lehen asko
kostatzen zitzaidan. Jendeak zer esango duen asko axola dizu
eta oso zaila izaten da gaixo zaudela aitortzea.Abendua 2015
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Asko kostatu zitzaidan bi adikzioak aitortzea, baina, agian
alkoholarena onartzea gehiago, eta hori alkohola jokoa baino
errazago utzi nuenik. Ondoren, erretzeari utzi diot eta hori ere
asko kostatu zait, izan ere, geratzen zitzaidan kontsumo bakarra
zen.

Nola jabetu zinen? Norbaitek lagundu zintuen arazoa ikusten?
Zertan babestu zara alkohola eta jokoa atzean uzteko? Eta
nork babestu zaitu?

Ni jabetzen nintzen eta banekien arazo bat nuela, baina
jarraitu egin nahi duzu eta jarraitu egiten duzu, ez dakizulako
beste ezer egiten.

Pertsonalki bakarrik utzi ditut atzean adikzio hauek. Ez dut
familiaren babesik izan eta Caritas, Asajer eta Aremis elkarteek
lagundu naute, horiek izan dira nire familia.

Zenbat denbora daramazu edan gabe? Eta Jokatu gabe?

Hiru urte eta sei hilabete daramatzat edan gabe. Jokatu gabe,
berriz, lau urte daramatzat.

Zein izan da errazago atzean uztea, jokoarekiko adikzioa edo
alkoholarekiko adikzioa? Zergatik?

Ditudan adikzioak kontuan hartuta, atzean uzten gehien
kostatu zaidana jokoarekiko adikzioa da, izan ere, hura hasi
nintzen atzean uzten lehendabizi. Tabakoarekiko adikzioa
atzean uztea ere asko kostatu zait, azkena izan delako.

Zer ikasi duzu alkoholarekin lotutako arazo horrekin? Eta
jokoarekin lotutako arazoarekin?

Arazo horiek atzean uztean bizitza ederra dela ikasi dut eta
gauza txikiekin asko gozatzen ere ikasi dut.

Zein aholku emango zenieke edaten eta jokatzen hasi diren
gazteei etorkizunean arazorik izan ez dezaten? Eta arazoan
murgiltzen ari diren pertsonei?

Nik kontsumoak ez duela ezer onik ekartzen esango nieke,
baina ziurrenera ez dute arazoa ikusiko eta inposizioek ez dute
ezertarako balio. Horrenbestez, nire esperientzia kontatuko
nieke, izan ere, nire adibidea ematea da onena, eta ikus
dezatela nola nengoen lehen eta nola nagoen orain.

Besteen esperientzia da gehien erakusten duena. Horretarako
dira eragindunentzat nahiz senitartekoentzat antolatzen diren
auto-laguntzarako taldeak, izan ere, senitartekoa zenbaitetan
eraginduna bera baino nahastuago ibi l tzen da.

Adikzioak atzean uzteko funtsezkoa da ez kontsumitzea,
terapietara joatea, zure burua horretan ipintzea eta gidatzen
zaituztenei kasu egitea.Abendua 2015
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KENNETH COOK
SEIX BARRAL, 2011

John Grant Australia barnealdeko herri bateko
irakasle gazte bat da. Sydneyra bidean
geldialdia egingo du Bundanyabba izeneko
herrian, meatzaritza-herri bero eta hautseztatua,
non edonor aspertzen baita.  Egonaldi laburra
izan behar zena bost gau luzeko egonaldi
bilakatzen da. Gau horietan Grant amesgaizto
batean murgiltzen da, non zorte txarrak,
alkoholak eta jokoak eraginda hondoa joko
duen ekonomikoki eta moralki. Pánico al
amanecer izenekoa suspense psikologikoko
eleberria da, batzuetan gure gaitz handienen
arkitekto gu geu garela erakusten duena, eta
egoera txarrenetan ere itxaropen izpi bat egon
ohi dela giza erresistentziaren gaitasunean.
Liburuak sustrai horietan arakatuz era guztietako
adikzioak gainditzen erakusten digu. Liburuan
zergatik pertsona batzuk beste zenbait baino
zaurgarriagoak diren (adikziozko nortasuna),
nola gure familiak eta gizarteak oharkabean
adikzioak susta ditzaketen, eta eragin suntsikor
horiek printzipio positibo eta bitalistekin nola
ordezka ditzakegun erakusten da.

PÁNICO AL AMANECER

LEAVING LAS VEGAS

Urtea: 1995 (Estatu Batuak)
Zuzendaria: Mike Figgis

Aktore-zerrenda: Nicolas Cage,  Elisabeth
Shue,  Julian Sands,  Richard Lewis,  Steven
Weber,  Valeria Golino,  Laurie Metcalf,
Vincent Ward,  Danny Huston,  Bob Rafelson,
Mark Coppola,  Carey Lowell,  Julian Lennon,
Lou Rawls,  Mariska Hargitay,  R. Lee Ermey

Sinopsia: Ben Sanderson (Nicolas Cage)
gidoilari alkoholikoa da, Hollywooden zuen
lana galdu berri duena edanarekin dituen
arazoek bere errendimenduan eragiten
dutelako. Lagun eta seniderik gabe, Las
Vegasera joatea erabaki du, hila arte edateko
asmoz. Hirira iritsi bezain pronto Sera (Elisabeth
Shue) ezagutuko du, prostituta erakargarria,
eta harekin sorgindurik geratuko da.

Film hau ez dago gomendatua 12 urtez
azpikoentzat.


