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Bea o bere cu Nessie!
Cu o lună în urmă, a apărut prima dovadă convingătoare că monstrul din Loch Ness
există. Grăbeşte-te să-i faci o vizită şi să dansezi cu Highlander pe ritmurile cimpoaielor
scoţiene. De Diana-Florina Cosmin

I

maginează-ţi o seară toridă de
august. Navighezi fără chef pe internet, „butonând“ aplicaţia Google
Earth (sistem care oferă imagini
prin satelit ale majorităţii zonelor de
pe glob). Arunci o privire la Turnul Eiffel
şi vezi că e tot acolo, luminat ca un pom
de Crăciun; Podul Turnului din Londra,
neclintit.
Te muţi mai spre nord, alegi la întâmplare un punct de pe hartă şi nimereşti
în... Scoţia, mai precis în legendara zonă
muntoasă Highlands. Ceva în mişcare îţi
atrage atenţia pe un ochi de apă. Dai zoom
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pe imagine. Acum poţi vedea o formă
ovală, care se mişcă prea repede. Nu poate
fi o ambarcaţiune pentru că are patru
membre. Nu poate fi nici peşte, pentru că
este uriaş. Ce creatură mai e şi asta? Dând
clic pe coordonatele zonei îţi dai seama că
nu este vorba de un lac oarecare, ci chiar de
misteriosul Loch Ness. Ai grijă să nu scapi
mouse-ul din mână! Tocmai l-ai văzut
pe Nessie, legendarul monstru din Loch
Ness. Tu ţi-ai imaginat, dar Jason Cooke,
un englez de 25 de ani, chiar a văzut creatura pe Google Earth şi a salvat imaginea,
postând-o pe internet.

BERE ŞI CIMPOAIE. Pe 26 august 2009,
Google a confirmat – sau aşa s-ar părea! - o
legendă care datează din secolul al VII-lea,
când Sfântul Columba consemna întâlnirea cu un „monstru acvatic“ în zona
lacurilor din Highlands („loch“ este echivalentul irlandez pentru „lac“). În secolele
care s-au scurs între mărturia călugărului
şi momentul de glorie de pe internet, Nessie
a devenit personaj de filme, cărţi şi documentare, reprezentând în ziua de azi o parte
integrantă a culturii scoţiene. Anual, Loch
Ness aduce în vistieria scoţienilor aproape
şapte milioane de lire sterline. Totul din

nerăbdarea turiştilor de a zări, pentru
câteva secunde, misterioasa creatură care
apare de două sau de trei ori pe an. Nu-i de
mirare că localnicii au botezat-o, cu afecţiune, „Nessie“, trecând-o din categoria
monştrilor, în cea a „monstruleţilor“ buni
pentru... business. Ba chiar pentru a profita
şi mai mult de pe urma „monstrişorului“,
au inventat festivalul care adună anual milioane de turişti aflaţi în căutare de mister şi...
bere. Festivalul Berii din Loch Ness are loc
în fiecare an, între 18 şi 26 septembrie, şi este
o combinaţie de... degustări de bere şi cidru
(suc alcoolic de mere), mâncare tradiţională
scoţiană, turnee de poker şi biliard, precum
şi concerte de muzică. Pe ritmul cimpoaielor scoţiene, turiştii se delectează cu
diverse mâncăruri şi băuturi tradiţionale,
după care se întrec în măiestrie la poker şi
biliard. Cei care se simt, brusc, artişti după
un pahar de cidru, pot chiar să se alăture
formaţiilor muzicale care fac atmosferă la
festival şi să-şi testeze talentul.
În sălbăticie. „Sălaşul“ lui Nessie se
află la aproape 40 de kilometri de Inverness,
un oraş scoţian încântător, considerat „capitala regiunii Highlands“. Pe malul lacului
se înşiră o mulţime de sate tipic scoţiene,
precum Fort Augustus, Invermoriston
sau Beauly. În prima dimineaţă în care te
vei trezi într-o căsuţă scoţiană cochetă de
pe malul lacului, imaginea care se vede
pe fereastră îţi va sfida toate instinctele de
orăşean crescut în „jungla de asfalt“. Apa
lacului este încremenită ca într-o pictură,
iar verdele dealurilor pare aproape ireal,
procesat în Photoshop! Unde mai pui că
totul este atât de pustiu şi de sălbatic încât
aproape că te aştepţi să-l vezi apărând pe
celebrul Highlander (Nemuritorul) pe
vârful unui deal, cu mantia neagră fluturându-i în vânt şi sabia în mână. Nu-ţi
pierde ziua stând la pândă, în speranţa că ai
să-i surprinzi solzii lui Nessie pentru câteva
secunde! Ai multe locuri de văzut în jur. Pe
latura de nord a Loch Ness – care se întinde
pe o suprafaţă de 57 de kilometri pătraţi şi
are o adâncime de 230 de metri - se află
ruinele castelului Urquhart. Deşi au rămas
doar ziduri solitare, locul este plin de mister
şi păstrează spiritul Scoţiei medievale într-o
asemenea măsură încât tot ce mai lipseşte
este ca Mel Gibson, în rolul eroului scoţian
William Wallace, să-şi facă intrarea călare

pe calul său negru. Castelul este aşezat chiar
pe malul de nord al lacului, diametral opus
faţă de cascadele de 30 de metri înălţime
din satul Foyers, de pe malul sudic. Pentru
o escapadă secretă la Loch Ness, ia aminte
că Foyers ascunde şi o mulţime de pensiuni
şi hoteluri rupte de lume.
Pericole ascunse. Indiferent dacă
vrei liniştea dealurilor scoţiene, dacă te
atrag agitaţia şi antrenul festivalului sau
dacă prima poză oficială a lui Nessie ţi-a
deschis pofta de mistere, grăbeşte-te!
Încălzirea globală face ca întregul microclimat din zonă să sufere schimbări majore,
care ar putea să ducă, în curând, la dispariţia legendarului „monstruleţ“. Gary
Campbell, preşedintele fan-clubului oficial
al lui Nessie, se arăta, la începutul lui 2009,
extrem de îngrijorat datorită inactivităţii
animalului pentru o perioadă anormal
de lungă. Dacă în mod normal, Nessie îşi
arată „coada“ de câteva ori pe an, absenţa
sa prelungită i-a pus pe gânduri nu doar
pe fani, ci şi pe oamenii de ştiinţă. Recenta
fotografie a englezului Jason Cooke i-a
liniştit pe toţi, confirmând că monstrul
este bine sănătos, dar încă nu se ştie ce efect
vor avea schimbările climatice asupra lui.
De altfel, considerând că într-adevăr există,
însăşi specia lui Nessie rămâne un mister.
Pe rând, creatura a fost considerată o sepie
uriaşă, o amfibie sau chiar un plesiozaur
rămas din epoca glaciară. Deocamdată,
este doar Nessie, stăpânul de drept al zonei
şi al... inimilor turiştilor.
Dacă în weekendul pe care l-ai petrecut
în Loch Ness, Nessie nu s-a obosit să-şi
facă simţită prezenţa, nu renunţa! Caută-l
pe internet pe Gary Campbell şi înscrie-te
într-una dintre expediţiile organizate periodic pentru fanii balaurului. Încă te întrebi
cum ar putea Nessie să aibă fani, ba chiar
şi un fan-club oficial şi bine pus la punct?
Ei bine, dacă te numeri printre cei dispuşi
să investească într-un bilet de avion dusîntors doar pentru a vedea un concert al
unui artist preferat de peste mări şi ţări,
îi vei înţelege şi pe admiratorii lui Nessie,
care vin din toată lumea pentru şansa de a-l
zări pentru o secundă. Şi nu uita! Oricât de
celebri ar fi Madonna, U2 sau alte staruri
ale zilelor noastre, tot Nessie iese în avantaj:
monstruleţul este un VIP internaţional de
câteva sute de ani!
F

MITUL loch ness

De-a lungul timpului, au existat numeroase tentative de a rezolva misterul
monstrului din lac.
»»Fotografia chirurgului - numită astfel
datorită presupusului autor, medicul londonez Robert Kenneth Wilson, imaginea
a rămas emblematică pentru Nessie, deşi
s-a demonstrat că este un fals. Publicată
în 1934 în ziarul „Daily Mail”, fotografia reprezenta capul şi gâtul unui animal straniu, în mijlocul lacului. Ulterior,
s-a dovedit că fotografia a fost o farsă,
ba chiar mai mult, o răzbunare pe cei de
la „Daily Mail” din partea unui personaj
al epocii, care fusese ridiculizat în paginile ziarului. Chiar şi aşa, o parte dintre
,,fanii” lui Nessie resping acest scenariu
şi încă susţin veridicitatea ,,fotografiei
chirurgului”.
»»Falia Great Glen - Loch Ness este situat de-a lungul faliei Great Glen, veche
de 400 de milioane de ani, care - deşi
aproape inactivă în ultimii 150 de ani poate înregistra mişcări seismice de mică
intensitate. O echipă de geologi italieni
a considerat chiar că mitul lui ,,Nessie”
ar putea fi doar consecinţa unor mişcări
seismice, bazându-şi teoria pe faptul
că, în scrierile Sfântului Columba, apariţia animalului era însoţită de un răget
puternic. Acesta, în opinia geologilor, ar
fi putut fi semnul unui cutremur.
»»22 iulie 1933 - data la care s-a deschis,
oficial, perioada modernă a mitului. Un
cuplu de englezi a zărit-o pe Nessie traversând strada prin faţa maşinii, pentru
a se scufunda - 20 de metri mai departe
- în apele lacului. Celor doi le-au urmat,
de-a lungul vremii, şi alte persoane care
au susţinut că s-au întâlnit, pe apă sau
pe uscat, cu Nessie.
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