




doza de autenticitate. Dar nu neapărat pe 
înregistrarea audio se mai pot auzi vocile 
din trecut. Alcatrazul este bântuit, iar unii 
turişti îşi amintesc de zgomote suspecte: 
urlete, fluierături sau scârţâitul ciudat al 
uşilor. De asemenea, există declaraţii ale 
gardienilor şi ofiţerilor de poliţie, privind 
„fantomele“ zărite chiar în locul din care 
cei trei evadaţi au sărit în apa golfului. 

Dacă ţi-e frică de fantome, atunci evi-
tă să cobori aici în prima duminică din 
august, când foştii gardieni şi deţinuţi 
debarcă pe insulă pentru a participa la 
„Reuniunea anuală de la Alcatraz“. Nu, nu 
sunt fantome! Sunt oameni în carne şi oase, 
bătrânei care vin să-ţi spună „live“ poveşti 
despre viaţa de pe „Stâncă“. Dacă nu ţi-e 
frică de strigoi, grăbeşte-te să-ţi faci rezer-
vare. Evenimentul este aşteptat de turişti 
cu sufletul la gură, iar biletele se vând, de 
această dată, cu luni întregi înainte. 

O MINĂ DE AUR. Insula Alcatraz a ser-
vit iniţial ca far şi, mai apoi, ca fort mili-
tar. A devenit închisoare militară în cea 
de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
datorită localizării sale, ideală pentru a 
servi acestui scop: suficient de aproape de 
coasta golfului San Francisco, dar în acelaşi 
timp despărţită de aceasta prin doi kilome-
tri de ape furioase. După ce i-a „găzduit“ 
pe prizonierii sudişti din Războiul Civil, 
a fost transformată, în 1934, în închisoa-
re federală, de maximă securitate. Timp 
de 29 de ani, a deţinut primul loc în topul  
neoficial al celor mai dure penitenciare 
din lume. În 1963 a fost închisă din moti-
ve financiare. „Factura“ anuală plătită de 
contribuabilii americani ajungea la aproa-
pe un milion de dolari. Aceasta însemna 
câte zece dolari pe zi pentru fiecare deţinut, 
în condiţiile în care un prizonier în orice 
altă închisoare din SUA „costa“ statul ame-
rican doar trei dolari. 

La 50 de ani de când ultimul deţinut a 
ieşit pe poartă, Alcatrazul aduce în visteria 
americanilor aproape 100 de milioane de 
dolari anual. Nu este de mirare că un pro-
iect al Fundaţiei Mondiale pentru Pace, de 
a dărâma închisoarea şi a construi, pe insu-
lă, un „centru al păcii“, a fost respins cu mai 
mult de 70% din voturile congresmenilor. 
În timp ce „insula păcii“ ar fi atras o mână 
de turişti pe an, Alcatrazul face bani buni, 
din zilele negre ale lui Al Capone. F
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