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Aprecieri pentru această carte

Aceasta este o carte importantă! În spatele fiecărei prostituate se află o 
poveste. Jane Lasonder oferă o analiză unică a contextului şi a vieţii femeilor 
din industria erotică. Este evident că nimic nu este ceea ce pare, iar adevărul 
este mult mai oribil decât încearcă să ne facă să credem toate reclamele 
stridente. Cartea aceasta este lectură obligatorie pentru toţi cei curajoși!

—Henk Stoorvogel, autor, pastor şi director internaţional 
al organizației The 4th Musketeer

O realitate sfâşietoare umple fiecare pagină a acestei cărţi! Jane 
călătoreşte până în cele mai întunecate cotloane din Orientul Mijlociu şi 
din Europa pentru a umaniza poveştile femeilor aflate în pericol, ţinute în 
captivitate şi exploatate sexual. Periculoasa lume a traficului de persoane 
în scopul exploatării sexuale atinge toate straturile sociale şi economice şi 
afectează fiecare continent. Pe paginile cărţii Alertă roşie, Jane surprinde cele 
mai adânci şi mai întunecate sentimente imaginabile, inspirând totodată 
cititorul să li se alăture celor care luptă împotriva acestei nedreptăţi extreme.

—Kent Susud, fondator şi preşedinte al SportQuest Ministries şi 
director al The 4th Musketeer SUA

Această carte trebuie citită de fiecare. Pentru a ne deschide ochii în faţa 
faptului că trăim într-o lume în care există trafic de persoane şi prostituţie 
forţată, Jane Lasonder a stat de vorbă cu treisprezece femei care au îndrăznit 
să-şi împărtăşească poveştile în ciuda faptului că ele ştiu că este posibil ca 
mulţi oameni să nu creadă că au fost silite să practice prostituţia; unele chiar 
de propriile familii, unele fiind răpite şi duse departe de copiii lor şi de cei 
dragi, îngrozite de faptul că ar putea fi ucise. Însă ele şi-au spus poveştile 
chiar şi aşa, ca adevărul să iasă la iveală.

—Elly Zuiderveld-Nieman, cântăreaţă şi autoare



Nu veţi putea lăsa Alertă roşie din mână. Atât e de captivantă! Toţi 
trebuie să citească această carte. Poveştile celor treisprezece femei sunt atât 
de intense, încât cu cât întorci mai multe pagini, cu atât eşti mai atras în 
această teribilă lume a traficului de persoane şi a prostituţiei şi cu atât vei fi 
mai mişcat. Admir curajul şi onestitatea femeilor care şi-au relatat poveştile. 
Împărtăşindu-le şi zugrăvind peisajul acestei oribile crime, Jane le-a dat o 
voce celor muţi. Nu mai putem tăcea.

—Wim Hoddenbagh, vorbitor/pastor şi director al Muskathlon

Am întâlnit-o pentru prima dată pe Jane Lasonder în timpul unui 
interviu pe care l-a dat la televiziune în perioada în care am fost producător 
executiv şi director executiv al emisiunii Hour of Power. Am fost impresionat 
instantaneu de ea. Sunt fericit că a scris această carte pe care o ţineţi în mână 
chiar acum. Cartea aceasta conţine povestiri şocante. Este un strigăt după 
atenţie şi conştientizare, pentru a informa oamenii cu privire la ceea ce se 
petrece în realitate în lumea prostituţiei şi a traficului de persoane. Odată ce 
aţi început să o citiţi, nu vă veţi mai putea opri. Veţi fi cuprinşi de neîncredere. 
Va deschide o fereastră spre o lume despre care nu ştiaţi că există.

Ca reporter, a făcut o lucrare minunată relatând povestirile într-un 
asemenea mod încât vă vor captiva şi vă vor umple de compasiune faţă de 
aceste femei.

Îi împărtăşesc dorinţa ca această carte să fie o voce care să exprime 
ţipătul înăbușit din inimile femeilor care sunt victimizate. Sper sincer că ne 
va determina să dăm o mână de ajutor. Chiar acum, citindu-i povestirile, am 
fost confruntat accidental de cineva care m-a rugat să o ajut într-o situaţie 
asemănătoare cu a doamnelor din aceste relatări.

Accidental? Sau mi-a deschis cartea ei ochii să văd ce se întâmplă în 
jurul meu?

—Louis Pool, fost director al emisiunii  
Hour of Power, preşedintele organizației Heart for Children
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Drag cititor,
Veniturile obținute de autoare  

din vânzarea acestei cărţi  
sunt donate organizaţiilor care le ajută  

pe aceste femei vulnerabile, dar frumoase.
Jane Lasonder



Singurul lucru necesar pentru ca răul să triumfe
este ca oamenii buni să tacă.

—Edmund Burke

Dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei,
dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug;

împarte-ţi pâinea cu cel flămând
şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost;

dacă vezi pe un om gol, acoperă-l,
şi nu întoarce spatele semenului tău.

—Isaia 58:6-7

În amintirea prietenei mele, Gabi,
care i-a inspirat pe oameni să privească dincolo de aparenţe.
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Îi mulţumesc Echipei Alertă roşie!

Nu aş fi putut scrie această carte fără ajutorul şi sprijinul multor 
oameni. Vă mulţumesc din toată inima.

— Rob, Jesse, Hannah și Robert-Jan: vă mulţumesc frumos 
pentru toată dragostea voastră, pentru sprijinul şi ajutorul pe 
care mi l-aţi oferit pentru a scrie Alertă roşie. Vă iubesc foarte 
mult pe toţi.

— Cees Scholtern / Scholten Uitgeverij: vă mulțumesc pentru 
că aţi crezut în Alertă roşie şi m-aţi însoțit în această 
aventură.

— Geert Pleender: mulțumiri pentru traducerea în olandeză a 
acestei cărţi exact aşa cum mi-am dorit, şi chiar mai bine.

— Jonathan Reining / Jore Ontwerp: mulțumesc pentru design şi 
pentru sfaturile voastre.

— Le mulțumesc corectorilor Janice Edwards (scumpa mea 
prietenă; suntem prietene de 45 de ani), Hans Das, Marleen & 
Tessie Rozema, Louis Pool şi Kent Susud.

— Îi mulțumesc scumpei mele mame pentru că m-a ascultat 

MULTUMIRI

__ _ _ _

,
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citindu-i la telefon atât de multe dintre capitole şi mi-a oferit 
părerea ei.

— Le mulțumesc editorilor: lui Rob Lasonder, stânca mea, soţul 
meu şi cel mai bun prieten pe care l-am avut vreodată, lui 
Hannah, frumoasa mea fiică, şi lui RJ, dragul meu ginere.

— Henk și Ruth Stoorvogel: vă mulţumesc pentru încurajarea şi 
sfaturile voastre.

— Le mulțumesc femeilor care au fost atât de curajoase încât 
să-mi împărtăşească poveştile lor pentru a le putea ajuta pe 
altele. Vă iubesc pe toate: Lina, Elizabeth, Cynthia, Anna, 
Szabina, Sabrang & Ariella, Erica, Katie, Taliza, Svetlana, 
Shaknoza şi Maya.

— Le mulţumesc tuturor organizaţiilor care muncesc din greu 
şi luptă împotriva nedreptăţii şi celor care m-au ajutat în 
realizarea acestei cărţi: Bright Fame, SWWOP, Aviv Ministry, 
International Justice Mission şi The 4th Musketeer.

— Le mulțumesc lui Dov și Olga, lui Frits, lui Jacqueline și 
Sali pentru că m-au însoţit prin cartierul felinarelor roşii din 
Amsterdam, din Sheffield și Tel Aviv, şi pentru toată dragostea 
necondiţionată pe care le-o dăruiţi femeilor (şi bărbaţilor).

— Îți mulţumesc, Jesse, fiul meu minunat, pentru că mi-ai fost 
gardă de corp în Sheffield; precum și vouă, Stuart, Maureen și 
Scott, pentru că m-aţi însoţit pe străzile din Sheffield.

— Mai presus de toţi şi de toate, aş dori să-I mulţumesc lui 
Dumnezeu, care m-a inspirat să scriu această carte şi care 
mi-a fost alături în toate situaţiile dificile în care m-am aflat în 
timpul acestei călătorii.

Am avut un vis în care Dumnezeu mi-a spus că trebuie să încetăm 
să ne mai complacem în a încălzi băncile din biserică şi că trebuie să 
ieşim afară în frig, cu inimile calde şi picioarele gata de drum, ca să 
devenim mâinile şi picioarele Credinţei şi vocea celor ale căror voci 
au fost reduse la tăcere.
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De ce tocmai Alertă roşie?
Soarele strălucea cu putere pe un cer albastru minunat şi aerul era 

plin de râsete şi sporovăială în timp ce mă plimbam prin mulţimea de 
oameni ce forfoteau în jurul meu, deplasându-se în toate direcţiile. Cu 
toții sorbeau priveliştea şi se bucurau de ziua petrecută în aer liber. În 
faţa mea era un grup format din copii însoţiţi de doi profesori. Copiii 
râdeau şi examinau exponatele din vitrine, privind, arătând cu degetul 
şi distrându-se. Profesorii le împărtăşeau copiilor istoria exponatelor 
şi râdeau la rândul lor. În spatele meu era un cuplu însoţit de o fetiţă 
de vreo zece ani, păreau să fie nişte bunici care fac o mică excursie cu 
nepoţica lor. Ceva mai încolo, membrii unui grup de turişti englezi 
băteau în vitrină zgomotos şi strigau ceva ce nu puteam înţelege. 
Râdeau şi se hârjoneau, mulțumiți că se pot afla aici şi bucurându-se 
de discuțiile pe care le purtau unii cu alţii. Am zărit și un ghid în 
mijlocul unui grup de turişti de vârstă mijlocie, veniți din diferite ţări. 
Le oferea celor din grup un tur printre toate aceste atracţii. Aveam în 
fața mea o imagine tipică a bucuriei pe care le-o provoca oamenilor 
faptul că puteau petrece o zi însorită în aer liber, că se puteau distra 
împreună, tineri şi bătrâni laolaltă. Ce drăguţ, nu-i aşa?

PROLOG

__ _ _ _
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Unde mă aflam? La grădina zoologică? Nu. Să vă spun unde 
mă aflam! În Amsterdam, în cartierul felinarelor roşii. Ce se afla 
în spatele vitrinelor? Animale, poate? Greşit din nou. În spatele 
sticlei se aflau femei şi fete pe jumătate despuiate. Majoritatea 
dintre ele sunt silite să practice prostituţia, iar restul sfârşesc prin 
a se prostitua din cauza unor circumstanţe teribile. Din locul lor 
din spatele vitrinelor, ele pot vedea sute de oameni, grupuri, elevi, 
bunici şi turişti, toţi râzând şi arătându-le cu degetul. Ei le tratează 
ca pe nişte animale aflate în cuşcă la grădina zoologică, strigându-le 
lucruri murdare şi jignitoare, numindu-le curve, umilindu-le după 
propriul plac. Majoritatea fetelor din spatele vitrinelor au fost răpite 
şi dintr-o altă ţară și traficate. Sunt ţinute ostatice aici, în aceste 
închisori din sticlă, ani la rând, fiind silite să stea acolo aproape 
goale, fiind violate zi şi noapte, bătute şi torturate. Unele nu vorbesc 
limba țării şi sunt departe de familiile lor, chiar de copiii lor. Şi-au 
pierdut speranţa de a fi eliberate vreodată şi reunite cu oamenii pe 
care-i iubesc. Femei traumatizate, unele cu gânduri sinucigașe şi 
disperate. Câteva au ieșit poate chiar în dimineaţa respectivă din 
spital după o tentativă eşuată de sinucidere, după ce au fost bătute 
sau după un avort provocat. Primul lucru pe care-l văd sunt feţele 
care râd şi le ridiculizează, lipite de vitrine. Niște elevi le râd cu 
cruzime în faţă şi le numesc curve. Profesorii, care ar trebui să fie 
niște modele pentru acești copii, li se alătură – râd şi le măsoară din 
priviri la rândul lor. Ei spun: 

— Prostituția este legală, iar cea mai veche profesie din lume 
face deja parte din cultura Olandei. Femeilor le place ce fac şi sunt 
îngrijite cum se cuvine.

Ce prostii! Simt cum începe să-mi clocotească sângele în vene şi 
mi se frânge inima. Închipuie-ţi că una dintre fetele acestea e fiica ta, 
mama sau soţia ta. Nu am auzit nicio tânără, atunci când e întrebată 
care sunt visurile ei sau ce-şi doreşte să devină când se va face mare, 
spunând cu toată mândria că i-ar plăcea să devină prostituată, să fie 
abuzată şi ridiculizată zi şi noapte.

Cum poate fi legalizat aşa ceva? Cum se poate ca violul, răpirea 
şi traumatizarea femeilor şi chiar şi a unor bărbaţi să fie ceva legal? 
Cum e posibil ca nişte oameni cu mintea întreagă să se ducă să se 
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uite în vitrine la nişte victime ale violului, ale răpirii şi ale abuzului? 
Şcolile îşi duc elevii în excursii culturale în cartierele felinarelor roşii. 
Cum poate fi aşa ceva un lucru bun? Acest gest le transmite elevilor 
că nu e nimic rău în a râde de niște femei care sunt la ananghie, îi 
învaţă cum să NU respecte o altă persoană. Că este în regulă să râdă 
de durerea şi trauma cuiva şi să pretindă că nu văd ce se întâmplă cu 
adevărat în curtea noastră din spate.

Toate femeile din cartierul felinarelor roşii din Amsterdam pe 
care le-am intervievat mi-au spus acelaşi lucru: că abuzul şi violurile 
sunt îngrozitoare, dar cel mai teribil lucru dintre toate este să vadă 
grupurile de şcolari apropiindu-se de vitrine, însoţiţi de profesorii lor, 
râzând de ele, numindu-le în toate felurile. E dezgustător.

La fel de dezgustător este şi faptul că oamenii chiar vin în 
cartierul felinarelor roşii şi plătesc pentru a întreţine relaţii sexuale 
cu victime ale traficului de persoane. Banii sfârşesc în buzunarele 
peştilor şi ale infractorilor. Ce fac oamenii aceia în realitate este viol 
şi finanţează infractorii. Unele femei nu sunt vândute, ele închiriază 
o cameră pentru a câştiga bani, dar nu am văzut niciodată femei care 
să pară cu adevărat fericite în spatele vitrinelor. Tot ce văd sunt femei 
disperate, lipsite de speranţă. Sunt multe motive din care o femeie 
ajunge să se prostitueze, dar principala cauză o reprezintă traficul 
de persoane, prin care sunt silite să o facă împotriva voii lor. O altă 
cauză este aceea că sunt atât de disperate din cauza datoriilor sau 
a dependenței de droguri sau alcool, încât nu văd niciun alt mod 
de a rezolva această problemă. Altele provin din familii sărace din 
diferite ţări şi aleg prostituţia pentru a asigura un acoperiş deasupra 
capului familiilor lor şi pentru a-şi putea hrăni copiii. Alte femei sunt 
victimele iubiţilor şi ale peştilor din ţara lor şi sfârşesc prin a practica 
prostituţia. Toate astea nu se întâmplă doar în Amsterdam, ci peste 
tot în Olanda, în Europa, în tot restul lumii. Desigur, un mic procent 
dintre prostituate lucrează fără să fie intermediate de peşti şi fără să 
fie obiectul traficului de persoane. Ele consideră prostituţia un mod 
de a câştiga bani. Însă femeile cu care am vorbit pentru realizarea 
acestei cărţi sunt îngrozitor de rănite şi traumatizate şi toate au fost 
traficate şi silite să se prostitueze. Pentru femeile acestea am scris 
această carte. Refuz să numesc prostituţia o muncă în cartea mea şi 
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refuz să le numesc pe femei prostituate. Ele nu sunt prostituate; sunt 
femei care au fost silite să se prostitueze.

Dacă femeile sunt silite să întreţină raporturi sexuale cu bărbaţi, 
sunt ţinute ostatice de peştii lor şi sunt îngrozite, cum poate fi 
numită aşa ceva muncă? Răpirea, violul şi privarea de libertate sunt 
infracțiuni. Activitatea lor ar trebui numită tortură, nu muncă.

Citind această carte, mă vei însoţi într-o călătorie şi vei auzi 
povestea reală a câtorva dintre aceste femei. În ultimul an, am fost 
într-o călătorie pasionantă şi uneori înspăimântătoare în interiorul 
lumii prostituţiei. În Amsterdam am fost ameninţată cu moartea 
de un peşte furios căruia nu-i plăcea ceea ce făceam. În Sheffield 
(Marea Britanie) s-a ţipat la mine şi am fost alungată. În Tel-Aviv, 
Israel, a fost cât pe ce să fiu înţepată cu un ac folosit pentru injectarea 
drogurilor.

Călătoria începe în Amsterdam, în pragul casei mele, să spunem 
aşa, unde am discutat cu victime ale traficului de persoane care au 
fost silite în mod brutal să se prostitueze. Povestea continuă apoi în 
Anglia, în Sheffield, un loc unde femeile sunt silite să se prostitueze 
în stradă, obligate de peşti sau traficanţi sau de nişte circumstanţe 
teribile din viaţa lor. Vă voi însoţi în cartierul felinarelor roşii din 
Sheffield, pe alei murdare şi întunecate pe care cei mai mulți oameni 
nu îndrăznesc să păşească, unde tufişurile şi trotuarele sunt înţesate 
de prezervative folosite şi de hârtie igienică murdară. Locuri unde 
femeile sunt silite să întreţină relaţii sexuale pe saltele murdare 
şi umede pe o alee, într-o parcare dezafectată şi pe holuri mizere, 
pe sub poduri şi de-a lungul râului. În toate aceste locuri am auzit 
despre multe crime şi infracțiuni, dar există şi poveşti cu sfârşit fericit, 
datorită unor oameni care au îndrăznit să dea o mână de ajutor. Există 
istorisiri ale speranţei, dar şi poveşti neterminate în care femeile încă 
aşteaptă să fie ajutate.

Apoi vom călători mai departe în Israel, la Tel Aviv, într-un loc 
cunoscut drept Ultima Oprire. O staţie de autobuz scoasă din uz, unde 
miile de ace folosite ale dependenţilor de droguri sunt împrăştiate 
peste tot pe caldarâm. Sunt atât de multe ace pretutindeni că nu am 
avut unde să mă aşez. Am făcut greşeala să mă aşez pe un ac murdar, 
când m-am lăsat pe o bordură de trotuar, şi am avut norocul să nu mă 
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înţep cu el. Locul acesta este murdar şi miroase îngrozitor. Miroase 
aşa cum îmi imaginez că miroase în iad. Miros de putreziciune, urină, 
sudoare şi sânge se amestecă în aerul torid. Prostituate bolnave de HIV 
şi hepatită, ca nişte schelete, cu dinţii negri şi stricaţi de la droguri, 
şed pe trepte. Nu au locuinţă şi trăiesc prin colţurile parcărilor sau 
pe lângă gropile de gunoi şi sunt tratate mai rău decât animalele. 
Disperarea şi deznădejdea sunt singurii lor tovarăşi şi se plimbă de 
colo-colo, părând rătăcite şi triste.

Am vorbit cu victime ale traficului de persoane în aceste trei ţări 
diferite, am descoperit adevărata poveste din interior a prostituţiei 
şi a traficului de persoane. Vă rog, citiţi poveştile culese din gurile 
femeilor victimizate. Sper că această carte va da glas ţipătului mut 
din inimile acestor femei-victime. Sper că urechile noastre vor fi 
destupate pentru a auzi ţipătul lor şi ochii noştri se vor deschide 
pentru a vedea realitatea prostituţiei. Mai presus de toate, sper că 
inimile noastre se vor deschide. Că această carte ne va încuraja să 
luăm atitudine împotriva traficului de persoane. Fie ca inimile noastre 
să devină sensibile, iar picioarele noastre să se întărească, şi nu invers. 
Trebuie să păşim pe cărarea vieţii noastre cu picioare ferme pentru 
a le putea ajuta pe aceste victime şi cu o inimă suficient de sensibilă 
pentru a simţi compasiune şi pentru a le iubi. Trebuie să facem ceva, 
nu să închidem ochii în faţa lucrurilor teribile care se întâmplă în ţara 
noastră, în propriile noastre oraşe. Să ne ridicăm şi să ne alăturăm 
luptei împotriva nedreptăţii; chiar și prin simpla cumpărare a acestei 
cărţi vă oferiţi sprijinul pentru câteva dintre organizaţiile care ajută 
victimele traficului de persoane şi câteva dintre femeile din această 
carte vor primi la rândul lor ajutor. În partea din spate a cărţii veţi găsi 
linkuri şi idei referitoare la ce putem face cu toţii. Asta pentru că acest 
fenomen trebuie oprit, şi trebuie oprit ACUM!
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Anna este o doamnă drăguţă, o dulceaţă; este micuţă, cu 
un păr frumos şi negru, lung şi cârlionţat. Când i-am luat 
interviu, privea în gol în timp ce-și spunea povestea. Faptul că 
a vorbit despre trecutul ei i-a readus la viață toate amintirile, 
iar ochii i s-au umplut de lacrimi. A încercat să şi le ascundă, 
dar i le-am văzut!

POVESTEA ANNEI

Am crescut împreună cu mama, cu tata şi cu trei surori mai mici 
într-o căsuţă din România. Eram săraci, dar aveam destul de mâncare. 
Mama ne oferea toată dragostea pe care ne-o putea da. Tata, pe de 
altă parte, era un om rece şi dur, era alcoolic şi foarte agresiv. Tuturor 
ne era foarte frică de el. Când se îmbăta şi-l apucau furiile, o bătea pe 
mama până o lăsa leșinată. Încercam să le protejez pe ea şi pe surorile 
mele mai mici. Şi eu m-am ales cu câteva bătăi. Părinţii mei erau deja 
divorţaţi pe când am împlinit zece ani. Nu am avut veşti de la tata 
ani de zile, dar apoi ne-a sunat dintr-odată şi ne-a spus că s-a lăsat de 
băut. Dar cu toate că acum nu mai bea şi venea să ne viziteze uneori, 
mama nu l-a mai primit înapoi. Încrederea ei a fost spulberată de 
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toate bătăile şi abuzurile pe care le îndurase din partea lui timp de 
mai bine de zece ani. Nu ne-a arătat niciodată afecţiune; era un om 
crud, rece şi dur.

Frecventam o biserică locală. Mama era foarte strictă cu noi. Nu 
aveam voie să avem prieteni, nici să purtăm haine sexy sau să bem 
alcool. Nu aveam nicio problemă cu asta şi eram fericită la şcoală. 
Eram o elevă eminentă şi primeam note foarte bune la toate materiile. 
Visam să devin chimistă sau profesoară de chimie. Îmi plăceau şcoala 
şi temele şi mi-am luat toate examenele. Visam să fac o facultate. 
Eram foarte fericită. Biserica noastră avea un pastor respectat de toţi. 
Avea un băiat pe care-l chema Alex şi care avea nouăsprezece ani. 
Toate fetele îl plăceau; nu mi-a venit să cred când m-a invitat la o 
întâlnire. Mama a vorbit cu pastorul şi au fost amândoi de acord 
că era în regulă să mă duc la o primă întâlnire cu Alex. S-a hotărât 
că nu se cădea să fim singuri la prima noastră întâlnire, aşa că Alex 
și-a rugat doi prieteni să vină şi eu am invitat două prietene. Am 
hotărât să ne întâlnim într-o cafenea, unde puteam sta împreună, să 
povestim şi să ne simţim bine. Alex a aranjat să vină după mine şi 
după prietenele mele cu maşina lui. Când a ajuns la mine acasă, era 
atât de nostim, toţi vecinii şi jumătate din sat au venit să ne ureze de 
bine. I-am întâlnit pe prietenii lui la cafenea. Am petrecut o seară 
extraordinară, am râs și am povestit. Era un băiat fermecător şi un 
adevărat gentleman. La ora unsprezece seara, am urcat în maşina 
lui ca să mă ducă acasă. Dintr-odată a virat în direcţia opusă celei 
în care se afla casa mea. A condus pe un drum întunecat şi ne-am 
oprit într-un loc părăsit, lângă groapa de gunoi a unei fabrici vechi. 
A început să mi se facă frică şi l-am întrebat ce căutam acolo. Alex 
mi-a spus să tac din gură şi m-a lovit. Inima îmi bătea cu putere şi 
dinţii au început să-mi clănţăne. Am simţit mâinile reci ca gheaţa ale 
fricii târându-se pe spatele meu. Eram virgină şi nu avusesem niciun 
prieten până atunci. Ultimul lucru pe care mi-l amintesc a fost că-şi 
dădea jos pantalonii şi rupea hainele de pe mine, apoi am simţit o 
durere îngrozitoare sfâşiindu-mă, iar apoi totul s-a făcut negru.

Când m-am trezit eram la spital; nu ştiam unde mă aflu. Totul era 
alb, iar gâtul îmi era foarte uscat, tot trupul mă durea și am crezut că 
visez. Doctorii mi-au spus că fusesem în comă timp de două luni şi 
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că fusesem lăsată aproape moartă în vârful unui morman de gunoi, 
dar cineva care trecea pe-acolo în noaptea aceea mă găsise. Chemase 
salvarea. Aveam o mulţime de fracturi; la coapse, picioare şi trei 
coaste, şi aveam şi o rană urâtă la cap. De asemenea, mi-au spus că 
îmi atârnaseră pe afară vaginul şi intestinul gros. Fusesem violată şi 
sodomizată de Alex, iar apoi, pentru că i se făcuse teamă că avea să 
se afle, a încercat să-mi distrugă trupul şi să mă omoare. M-a lăsat 
în vârful mormanului de gunoi crezându-mă moartă. Am fost adusă 
la spital şi am suferit câteva operaţii cât am fost în comă, iar ulterior 
mi-a fost indusă starea de comă pentru a-i permite trupului meu să se 
vindece. Mama venea în vizită şi plângea. Mi-a spus că Alex i-a zis că 
fugisem; a doua zi mama a auzit de la poliţie că fusesem găsită. Mi-a 
ascultat povestea când i-am spus că Alex era cel care mi-a făcut toate 
astea, a fost şocată, a început să tremure şi să se legene necontrolat 
înainte şi înapoi. S-a dus direct la casa pastorului şi a stat de vorbă cu 
Alex. Alex le-a spus că minţeam, iar pastorul s-a supărat pe mama. 
I-a spus să nu mai pomenească niciodată despre asta şi nici măcar să 
nu mai pomenească numele lui Alex vreodată, că altfel avea să o dea 
afară din biserică şi toţi aveau să-și facă o părere proastă despre fiica 
ei.

Când m-am întors de la spital, mama mi-a spus că nu mai trebuia 
să vorbesc niciodată despre ce mi se întâmplase. Evident că făcusem 
o greşeală; Alex „nu ar fi făcut niciodată” aşa ceva. Era supărată pe 
mine şi nu m-a mai lăsat să spun nimic. Îmi era prea frică să ies din 
casă, stăteam toată ziua în pat şi îmi petreceam multe seri întinsă pe 
canapea. Tot trupul mă durea şi eram în continuare în stare de şoc. 
Relaţia mea cu mama s-a deteriorat tot mai mult. Nu m-am mai dus 
niciodată la biserică, de teamă că aveam să-l reîntâlnesc pe Alex.

După câteva săptămâni, n-am mai putut suporta; în timp ce 
trupul meu se refăcea, sufletul îmi era frânt. Am hotărât să ne mutăm 
în alt oraş, departe de toate bârfele. Am hotărât să plec din România. 
Nici nu mai putea fi vorba să mă întorc la şcoală, aşa că mi-am găsit 
o slujbă ca au pair în Italia.

Am plecat din România cu durere în inimă. Toate speranţele şi 
visurile mele zac ţăndări lăsate în urmă acolo. Toate au fost spulberate 
într-o singură seară. Biserica şi satul îi ţineau partea lui Alex, ceea 
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ce m-a rănit îngrozitor. Oamenii vorbeau în spatele meu, cu toţii îi 
credeau minciunile, cum că eu aş fi fugit pentru că nu aş fi dorit să 
mă duc acasă şi în final fusesem atacată de un străin care mă lăsase 
aproape moartă. Ceva murise în mine în noaptea aceea, mi-am 
pierdut inocenţa şi mi-a fost distrusă relaţia cu mama, cu vecinii 
şi cu prietenele mele, pentru că ele nu mă credeau şi nu mai aveau 
încredere în mine. Singurii oameni care m-au crezut au fost medicii, 
care s-au purtat foarte bine cu mine şi mi-au arătat multă bunătate. 
Nu îi voi uita niciodată. Cei de la poliţie au fost foarte amabili şi chiar 
au încercat să mă ajute, dar pentru că toţi ceilalţi erau împotriva mea 
şi îl protejau pe Alex, nu am avut nicio şansă.

Nu eram fericită în Italia. Familia pentru care lucram se purta 
cu mine de parcă aş fi fost o sclavă. Nu primeam decât foarte puţini 
bani şi trebuia să muncesc multe ore. Trebuia să fac curat în casă şi să 
am grijă de copiii care urlau. Abia dacă aveam timp liber, iar când îl 
aveam, eram pur şi simplu prea obosită pentru a mai putea face ceva. 
Am cunoscut o nouă prietenă în Italia; o chema Alina şi venea şi ea 
din România. Îmi petreceam tot timpul liber cu Alina; şi ea era au 
pair la o familie din vecini. Într-o zi, Alina mi-a spus că avea să plece 
să lucreze la Amsterdam. Prietena ei lucra la o firmă care vindea flori 
la un târg la care magazine şi fermieri îşi aduceau florile în fiecare zi. 
Slujba Alinei era să preia florile gata să fie trimise cumpărătorilor. A 
spus că-mi putea face rost şi mie de o slujbă la Amsterdam. În aceeaşi 
lună ne-am încheiat activitatea în Italia şi am pornit împreună la 
drum spre Amsterdam, spre viitorul nostru împreună.

Amsterdam e un loc frumos şi plin de viaţă. Îmi plăcea; mă 
simţeam liberă. Iubeam culturile diferite şi modul lor de viaţă. M-am 
mutat într-un apartament cu Alina; era al unei prietene de-a ei. 
Prietena ei venea tot din România; o chema Stela. Stela era drăguţă, 
iar apartamentul era frumos şi spațios. Stela lucra multe ore, iar când 
am întrebat-o cu ce se ocupă, mi-a răspuns: 

— O, cu multe.
Stela avea bijuterii şi haine frumoase. Alina şi cu mine plăteam 

jumătate din chirie împreună, dar asta însemna aproape toţi banii 
noştri, iar eu lucram şase zile pe săptămână. Uram slujba mea cu 
florile pentru că începeam munca dimineaţa la cinci şi munceam cât 


