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Да ли сте икада размишљали где бисте били да можете да бирате? Фил, самоуверени
новинар који редовно даје извештаје везане за временску прогнозу, зна где не жели да
буде. Он упорно одбија да по четврти пут извештава из једног малог места где се
традиционално сваке године, другог фебруара, прати понашање једног мрмота. Сматра
се да ће ако ова животиња види своју сенку након што изађе из кавеза зима потрајати
још неколико недеља. Уверен да ће ускоро добити понуду за бољи посао, Фил
напослетку прихвата понуду и у пратњи камермана и једне новинарке одлазе да испуне
задатак. Прича тада добија нагли обрт, и најгори дан Филовог живота почиње да се
понавља.
.

Фил: Шта ако нови дан не буде дошао? Гас: Да нови дан не осване? То би значило
да нема последица, нема чак ни мамурлука. Можемо да радимо шта год пожелимо.
Фил (размишља): Истина. Заиста, можемо да радимо шта год пожелимо.
Своју чашу види као до пола пуну и жели да је искористи до последње капи.
''Када је Чехов видео да ће зима бити дуга, видео је да је суморна, лишена наде. Ми
данас знамо да је зима само један корак животног циклуса. Али док стојим овде, међу
житељима овог места грејући топлином њихових срца, не могу да замислим бољу
судбину од дуге и сјајне зиме.''
Ово је прича о монотонији која често преовлада нашом свакодневицом. О колу које
нас непрестано окреће а ми ту игру прихватамо јер смо сувише лењи да ухватимо
тренутак и поведемо се у неку нову авантуру. Главни јунак има оне најгоре особине које
могу да се нађу у човеку. Арогантан и саркастичан, живи у свом свету. Он није човек
којег би могао неком да се свиди, нити он неког може да воли. Али за разлику од
других има тај луксуз да схвати да је заробљен. Он почиње да схвата да је свако
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рађање сунца заправо прилика за нови почетак, прилика да променимо оно што нам
смета. Фил је себе ослободио, доживео је наглу трансформацију. Гусеница је постала
лептир. Можемо ли се и ми променити уз њега? Ова комедија показаће нам да има
нечег горег од тога да не знамо шта ће се следеће догодити – а то је да тачно
предвидимо шта ће следеће наступити. Пођимо у ово занимљиво путовање, упознајмо
себе и верујте, промениће се ваш свет.
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