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Abdel Sellou glemmer aldri det første møtet.

Meldingen fra det offentlige arbeidskontoret kom en
regntung formiddag i desember 1994 i Paris, med pålegg
om å søke på en ledig stilling – «Pleieassistent og ledsager
behøves til lam person». Sellou brydde seg ikke med å lese
den til ende. For ham gjaldt alltid den samme rutinen: få
underskrift på meldingen som bevis for at han hadde møtt
frem til et jobbintervju.
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Abdel Sellou, her i august 2012.
Han tok seg av Philippe Pozzo di
Borgo i ti år, men oppgaven ble
noe langt mer enn bare en jobb.

Abdel Yamine Sellou var fire år da han
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I en alder av 23 hadde han allerede store mestre, empirekommoder med
sittet halvannet år i fengsel for tyveri forgylte håndtak, pidestaller med inog legemsfornærmelse. Så fikk han en tarsia – at han mistet munn og mæle.
jobb i en pizzeria der han kjedet seg I falmede jeans og slitt jakke sto han
så ille at han gjorde hva som helst for ikke helt til interiøret.
å få sparken. Han hadde ingen skrupDa mannen i rullestolen gjorde tegn
ler med å utnytte systemet; i to år ville til at han skulle komme nærmere,
han kunne motta nesten like mye pen- målte Abdel ham fra topp til tå.
ger som han hadde fått i lønn.
– God morgen, kan du signere denne
Jobbintervjuet skulle finne sted i her? spurte Abdel. – Det er for arAvenue Leopold-II, Paris 16, et velstå- beidsledighetstrygden.
ende strøk i den franske hovedstaden.
Uten å nøle svarte mannen i rulleVed inngangen til et grandiost her- stolen: – Kan du ikke se? Jeg klarer
skapshus omgitt av ti mål velstelt ikke å gjøre noen ting. Jeg er lam i ben
hage, sto Abdel et øyeblikk, målløs. og armer, og jeg trenger en som kan
Han snakket inn i en porttelefon som hjelpe meg og følge med meg overalt.
var innfelt i stein, og sa: – StillingsanPhilippe Pozzo di Borgo fornemmet
nonsen, pleieassistent og alt det der, i denne røffe unge mannen et anstrøk
er dette rette plassen?
av villskap som pirret ham. Mannen
En beleven stemme svarte: – Venn- trengte å bli rusket i, ikke synes synd
ligst kom inn, min herre!
på. – Er du interessert? spurte han AbAbdel gikk gjennom først ett inn- del.
gangsparti med søyler og tak over, og
Interessert? Det var å gå litt langt.
så ett til. Han forsto omsider at han Men akkurat som denne bylten av
ikke var ved hovedkontoret til et sel- uflaks foran ham, som for alltid var
skap, men i hjemmet til en privatper- lenket til rullestolen, hadde han inson. Et hjem så storslått – malerier av genting å tape.

dro til Paris fra Algerie for å bo hos
sin onkel Belkacem og tante Amina,
et barnløst par som skulle bli hans nye
foreldre. Det var ikke uvanlig for
nordafrikanske familier å gi et barn til
en slektning som ikke hadde kunnet
få noen. Han ble fulgt av sin ett år eldre bror Abdel Ghany. De skulle vokse
opp i et land der de måtte lære seg
språket, i en treroms leilighet i en bo-

ligblokk i Beaugrenelle-kvarteret i Paris.
Adoptivforeldrene satte ingen grenser for dem, døren
sto alltid åpen. Når Abdel
skulle be sine nye foreldre om
noe han ønsket, ga han dem
ordre. Ingen hindret ham i å
se film på TV sent på søndagskvelden, eller sjekket om
han kom for sent på skolen eller gjorde leksene. Det var
heller ingen som lurte på hvor
han var når han dro for å
naske på det lokale supermarkedet. Han utnyttet til fulle
den friheten han fikk.
Enhver unnskyldning var
god nok når han skulle drive
med sine små triks: tvinge yngre barn til å gi ham de nye
joggeskoene sine, forsyne seg
fra hyllene i supermarkeder
og sportsbutikker uten å gå
innom kassen, eller knabbe
kameraet til turister som stimlet
sammen ved foten av Eiffeltårnet. Én
gang, to ganger, 20 ganger ble Abdel
tatt med til politistasjonen. Straks han
fylte 18, havnet han i Fleury-Mérogisfengselet.
Ingenting hadde forberedt denne
lovløse ungdommen på å ta vare på en
invalid dag etter dag. Legge Philippes
armer over magen hans for å få blodet
til å sirkulere, skyve brystet hans
fremover, bære ham til stolen hans,
legge armer og ben til rette, ta på ham
skoene.
Abdel bodde i en leilighet i det store
huset og tok seg av Philippe fra tidlig

FROQUÉ er ikke et ord, protesterte han. – Det er bare en fyr
som har mistet kappen sin.
Philippe korrigerte ham. – En
DÉFROQUÉ er en prest eller
munk som er fradømt kappe og
krage og blitt legmann igjen.
Som den dårlige taper Abdel
var, grep han ordboken for å
sjekke. Ordenes nyanserikdom
var like kjedelige for ham som
nettene i politiets varetekt, da
han telte flisene i taket for å få
tiden til å gå.

I 2000, da Philippe begynte å

skrive sin bok Le second souffle
(Det andre vindpustet), ventet
det ham en overraskelse. Abdel,
som aldri hadde skrevet noe,
meldte seg frivillig til å skrive
det Philippe dikterte. – Ikke noe
mer kluss med diktafon! jublet
Philippe. I dag sier Abdel: – Jeg fikk
tyve års studier gratis mens jeg jobbet
for Pozzo.
Abdel, som også var sjåfør, tok seg
noen ganger friheter med sjefens biler
sent på kvelden. Da politiet kom på
døren en natt, konfronterte Philippe
Abdel og spurte: – Si meg, Abdel, du
har tydeligvis avskrevet Jaguaren?
Abdel prøvde ikke å nekte for sin
brøde. – Jeg har sagt det før, den bilen
er farlig. Man legger ikke merke til
hvor fort det går, unnskyldte han seg
med, før han fårete la til: – OK, det var
en sving jeg ikke klarte. Her er nøklene. Det er alt som er igjen.
I 2002, da Abdel fikk jobben med å
organisere attenårsdagen til Philippes
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Sammen på kunstmuseum i juni
2012. For den tidligere villstyringen
Abdel har vennskapet med
Philippe gitt livet en ny retning.
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om morgenen. Selv om de var brakt
sammen nærmest ved en tilfeldighet,
begynte Abdel smått om senn å utvikle en hengivenhet for denne uføre
mannen. Som han skrev i sin selvbiografi: «Stilt overfor denne mannen
som var raus nok til å le, så jeg at det
var noe større som bandt oss sammen
enn bare jobben. Det hadde ikke noe
med en kontrakt eller moralsk forpliktelse å gjøre, han åpnet øynene mine
for en verden jeg trodde jeg hatet: verdenen til dem som har alt.»
Før paragliderulykken som lammet
ham i 1993, hadde Philippe, en ætling
av det franske aristokratiet, vært direktør i det prestisjefylte champagnehuset Pommery. Nå som han ikke
lenger kunne drive med sine fysiske
fritidssysler, satte den velutdannede
kunstelskeren desto større pris på intellektuelle sysler. Abdel tilbrakte timevis med å bla om tusenvis av sider
i endeløse bøker.
– For noen mursteiner av noen bøker
du har, sa Abdel. – De ville ha vært
fine å slå snuten i hue med! tilføyde
han skøyeraktig. Abdel hadde tilbrakt
flere timer med å suge til seg lærdom
i gatene enn han noen gang hadde
gjort på skolen. Etter hvert begynte
han likevel å kaste et blikk over sjefens skulder for å lese. I herskapshusets rolige atmosfære begynte han
også litt etter litt å fordype seg i romanene i biblioteket.
– Abdel, legg ordet DÉFROQUÉ for
meg, loddrett, er du snill, sa Philippe,
som likte å spille Scrabble om kvelden.
Abdel smilte og gjorde som han ble
bedt om, men ikke uten å klage. – DÉ-

Abdel ble hos Philippe i ti år. I 2004

dro de to til Saïda, helt nordvest i Marokko. Philippe lette etter det ideelle
klimaet for sin svekkede kropp. Abdel
var, som vanlig, på utkikk etter et nytt
gudsønn, inviterte han en stripper. prosjekt som kunne krydre livet deres.
– Det ville du ikke ha gjort mot din Der, ikke langt fra Abdels hjemland
Algerie, snakket de om å bygge en friegen sønn! raste Philippe.
Og da han hørte at Abdel – en ufor- tidspark på stranden.
Prosjektet så aldri dagens lys, men
bederlig og skamløs kvinnebedårer –
hadde latt en kortvarig erobring som Abdel forelsket seg i en vakker, ung
var blitt plagsom, bli stående igjen i resepsjonist, Amal, på hotellet der de
veikanten, ga Philippe klar beskjed: bodde. Han fikk den samme merkelige
– En kvinne er ikke en vare. Hun må følelsen av å bli blottstilt som den førbeundres og respekteres! Du vil opp- ste dagen da han kom hjem til Phidage at når du har en kone, vil du være lippe. Da Abdel spaserte på stranden
sammen med Amal, følte han seg keirede til å kjempe for henne.
For hver eskapade prøvde Philippe tete og litt dum.
– Abdel, jeg liker deg, sa hun og tok
å bringe sin protesjé på rett spor igjen.

Abdel Sellou (til venstre), og båndet mellom
disse to outsiderne. Filmen har frydet mer enn
19 millioner kinogjengere i Frankrike og er blitt
den mest suksessrike franske spillefilm i resten
av verden. For sin rolle ved siden av François
Cluzet, som spiller Philippe, fikk Omar Sy (til
høyre), som er kalt Driss i filmen, en César-pris
for beste skuespiller i 2012. Etter at filmen ble
en suksess, ga Sellou ut sin selvbiografi Tu as
changé ma vie (Du endret livet mitt).

DET BESTE 3 /2013

Philippe Pozzo di
Borgo med (fra
venstre til høyre):
Khadija, (hans kone),
Wijdane (Khadija og
Philippes fem år gamle
datter), Naïma Plaza
(Khadijas søster) og
Abdel.
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initiativet, – men hvis du vil ha meg, I dag bor Abdel (42) og hans kone
må du gifte deg med meg.
Amal i Paris sammen med deres tre
Philippe betraktet de to på avstand. barn, Abdel Malek, Salaheddine og
– Den dagen jeg så denne mannssjåvi- den lille datteren Keltoum. – De ble
nisten gå arm i arm med Amal, som født 5.5., 6.6. og 7.7. Som du ser, er jeg
godtok hans evne til å vise anstendig- god i matte! spøker han. Når Abdel
het og ømhet, forsto jeg at noe viktig ikke er i Paris, bor han i Djelfa i Algevar i ferd med å skje.
rie, der han tar hånd om en fjærfegård
Abdel så det på samme måte. – Hvis han eier.
Philippes og mine veier ikke hadde
Philippe bor nå i Essaouira i Makrysset hverandre, ville Amal bare ha rokko sammen med Khadija, hans nye
vært enda en erobring for ham uten kone. Når paret besøker Paris, bor de
noen fremtid.
hos Amal og Abdel i deres treromsleilighet i 15. distrikt. Vertskapet sover i stuen for å la
gjestene bruke soverommet.
– På den måten kan jeg passe
på ham, forklarer Abdel.
Philippe er fortsatt Abdels «jedimester». Bortsett
fra at de ikke bor sammen
lenger, har ingenting endret
seg mellom dem. – Vi snakker alltid om alt mulig, ingenting er tabu. Grove historier, triste historier. Han
tilbød meg å skyve rullestoI 2011 baserte de franske filmskaperne Olivier
len sin som om den var en
Nakache og Eric Toledano sin film De urørlige
krykke jeg kunne støtte meg
på Philippe Pozzo di Borgos bok Le second
på. Jeg bruker den slik den
souffle (Det andre vindpustet), som forteller
dag i dag.
historien om hans ualminnelige vennskap med

