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 caPitoLuL 1 

Nu există niciun lac în Tabăra Lacul Verde. Odini-
oară era aici un lac imens, cel mai mare din Texas. 

Asta se întâmpla cu mai bine de o sută de ani în urmă. 
Acum nu mai e decât un deşert pustiu.

Era şi-un sat aici, pe vremuri. Populaţia lui a dispă-
rut odată cu lacul.

Vara, temperatura ajunge la 35 de grade la umbră – 
asta dacă poţi găsi umbră pe fundul unui imens lac 
secat.

Singurii copaci din peisaj sunt doi stejari bătrâni, 
aflaţi pe malul de est. Cineva a întins între ei un hamac, 
iar în spatele lor se poate vedea o cabană din lemn.

Dacă ajungi cumva în Tabăra Lacul Verde, trebuie 
să ştii că nu ai voie să stai în hamac. Este hamacul 
directorului şi numai cine e director are dreptul să se 
bucure de umbră.

În afară de directorul taberei, se mai pot bucura 
de umbră doar vietăţile din partea locului, adică şerpii 
cu clopoţei şi scorpionii, care se ascund sub bolovani şi 
în gropile săpate de cei veniţi în tabără.

Iată un lucru important de reţinut despre şerpii cu 
clo poţei şi scorpioni: dacă-i laşi în pace, te lasă şi ei în 
pace.

De obicei.
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Să fii muşcat de un scorpion ori de un şarpe cu 
clopo ţei nu e chiar cel mai rău lucru care ţi se poate 
întâmpla. Nu mori din asta.

De obicei.
Sunt şi momente când cei sosiţi în tabără se stră-

duiesc cu tot dinadinsul să fie muşcaţi de un scorpion 
sau chiar de un şarpe cu clopoţei mai mic. Atunci pot 
petrece o zi sau două la pat, în corturile lor, în loc să 
iasă pe lac la săpat gropi.

Însă nu vrei să te muşte vreo şopârlă cu pete 
g albene. Mai rău de-atât nici c-ai putea păţi. E moarte 
sigură – şi chinuitoare.

Întotdeauna.
Dacă te-a muşcat vreo şopârlă cu pete galbene, poţi 

să te duci liniştit sub stejari şi să te întinzi în hamac, la 
umbră.

De-acum nimeni nu mai are ce să-ţi facă.
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 caPitoLuL 2 

Probabil că cititorul se întreabă: de ce ar vrea cineva 
să meargă în Tabăra Lacul Verde?

Cei mai mulţi dintre cei care vin aici nu prea au de 
ales. Tabăra Lacul Verde e o tabără pentru băieţi neas-
cultători.

Dacă iei un băiat neascultător şi-l pui să sape câte o 
groapă în fiecare zi, sub soarele dogoritor, se va trans-
forma într-un băiat ascultător.

Aşa cred unii.
Lui Stanley Yelnats i se dăduse de ales. Judecătorul 

îi spusese:
— Poţi să mergi la închisoare sau să fii trimis în 

Tabăra Lacul Verde.
Stanley provenea dintr-o familie săracă. Nu fusese 

niciodată într-o tabără.
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 caPitoLuL 3 

Stanley Yelnats era singurul pasager din autobuz, 
dacă nu-i socoteai pe şofer şi pe gardian. Gardianul 

stătea lângă şofer, dar scaunul lui era întors, în aşa fel 
încât să nu-l scape din ochi pe Stanley. Avea o puşcă în 
braţe.

Stanley stătea la vreo zece rânduri de scaune mai 
în colo şi-avea mâinile legate de scaun cu cătuşe. Îşi 
pusese ghiozdanul pe locul de lângă el. Avea înăuntru 
pasta de dinţi, periuţa şi o cutie cu hârtie şi creioane pe 
care i-o dăruise maică-sa. Îi promisese să-i scrie măcar 
o dată pe săptămână.

Privi afară pe geam, deşi nu prea avea ce să vadă, în 
afară de câmpii nesfârşite de fân şi culturi de bumbac. 
Se afla într-un autobuz care de ore întregi îl purta 
c ătre nicăieri. Nu exista aer condiţionat, iar căldura îl 
sufoca aproape la fel de tare ca strânsoarea cătuşelor.

Stanley şi părinţii lui încercaseră să îşi imagineze 
c-ar pleca într-o tabără din aceea în care sunt trimişi 
de obicei copiii cu bani. Când era mai mic, îşi imagina 
mereu că animalele lui de pluş merg în tabără. În 
Tabăra cu Jocuri şi Distracţie, aşa cum o numise el. 
Uneori jucau acolo fotbal, cu o pietricică. Alteori a lergau 
la curse cu obstacole sau făceau bungee jumping de pe 
masă, legaţi cu elastice rupte. Acum Stanley se prefăcea 
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că merge el însuşi în Tabăra cu Jocuri şi Distracţie. 
Poate o să-şi facă şi prieteni acolo, se gândea. Bine 
măcar că putea să înoate în lac.

Acasă, Stanley nu avea niciun prieten. Fiind un copil 
gras, era tot timpul luat peste picior de colegii lui de la 
şcoală. Chiar şi profesorii făceau comentarii r ăutăcioase 
la adresa lui, fără să-şi dea seama. În ultima zi de şcoală 
din acel an, doamna Bell, profesoara lui de ma tematică, 
le predase fracţiile. Pentru exemplificare, scosese în 
faţa clasei doi elevi – pe cel mai slab şi pe cel mai gras – 
şi-i obligase să se cântărească. Stanley cântărea de trei 
ori mai mult decât băiatul cel slăbuţ. Doamna Bell scri-
sese pe tablă fracţia 3 : 1, fără să-şi dea seama în ce 
situaţie stânjenitoare îi pune pe cei doi băieţi.

Stanley fusese arestat în aceeaşi zi.
Aruncă o privire spre gardianul tolănit pe scaun 

şi se întrebă dacă dormea. Omul purta ochelari, aşa că 
nu-i putea vedea ochii.

Stanley nu era un copil rău. De fapt, nici nu era 
vino vat de infracţiunea pentru care fusese acuzat. Se 
în tâm plase doar să fie în locul nepotrivit la momentul 
nepotrivit.

Şi totul era doar din vina acelui nenorocit de stră-
străbunic-bun-de-nimic-şi-hoţ-de-porci-împuţit!

Zâmbi. Era o expresie care răsuna des în casă la ei. 
Ori de câte ori ceva mergea prost, vina cădea pe neno-
rocitul de stră-străbunic-bun-de-nimic-şi-hoţ-de-porci-
împuţit!

Se spunea despre acest stră-străbunic că furase un 
porc de la o ţigancă şchioapă care aruncase un blestem 
asupra lui şi-a urmaşilor săi. Stanley şi părinţii lui nu 
credeau în blesteme, fireşte, dar era bine să ai pe cine 
da vina atunci când lucrurile mergeau prost.
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Iar lucrurile mergeau mai mereu prost la ei în casă. 
Toţi păreau să fi nimerit în locul nepotrivit la momen-
tul nepotrivit.

Privi pe fereastră la vastele spaţii deschise care se 
întindeau cât vedeai cu ochii. Urmări ascensiunea şi 
prăbuşirea unui cablu de telefon. În minte îi răsuna 
vocea răguşită a tatălui său şi cântecelul pe care acesta 
i-l cânta adeseori:

Of, of, of, oftă o ciocănitoare,
o fi vreun copac mai moale oare?
Lupul e singur şi urlă-ntruuuna,
Aşteaptă flămând să apună luuuna.
Of, of, of.

Tatăl lui obişnuia să-i cânte acest cântec. Melodia 
era una frumoasă, dar tristă, iar partea preferată a lui 
Stanley era atunci când tatăl său lălăia cuvântul „lună“.

Autobuzul trecu peste o groapă şi se zgâlţâi, iar gar-
dianul se trezi brusc, deodată în alertă.

Tatăl lui Stanley era inventator. Ca să ai succes în 
această meserie, ai nevoie de trei lucruri: inteligenţă, 
perseverenţă şi puţintel noroc.

Tatăl lui Stanley era isteţ şi foarte perseverent. 
Atunci când începea un proiect, putea să lucreze la el 
ani de zile şi uneori muncea şi zile-n şir fără să doarmă. 
Dar nu avea noroc deloc.

De fiecare dată când un nou experiment de-al t atălui 
său dădea greş, Stanley putea fi sigur că va fi înjurat 
nenorocitul de stră-străbunic-bun-de-nimic-şi-hoţ-de-
porci-împuţit!

Tatăl lui Stanley se numea tot Stanley Yelnats. 
Nu mele lui întreg era Stanley Yelnats al II-lea. Eroul 
nostru se numeşte Stanley Yelnats al IV-lea.
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Tuturor capilor familiei le plăcuse faptul că numele 
Yelnats era, de fapt, Stanley citit invers. Aşa că-şi tot 
numeau fiii Stanley – şi fiecare Stanley care-l prece-
dase pe eroul nostru fusese singur la părinţi, la fel cum 
era şi el.

Şi mai aveau ceva în comun. În ciuda ghinionului 
care părea să-i urmărească, erau foarte încrezători. 
Tatăl lui Stanley avea chiar şi o vorbă: „Învăţ din gre-
şeli.“

Dar poate că şi asta făcea parte din blestem. Dacă 
Stanley şi tatăl său n-ar fi fost atât de încrezători, pro-
babil că nu s-ar fi simţit aşa dezamăgiţi atunci când 
speranţele le erau înşelate.

— Nu toţi bărbaţii cu numele Stanley Yelnats au 
fost nişte rataţi.

Aşa spunea mama lui Stanley, ori de câte ori el şi 
tatăl lui deveneau aşa de trişti, încât aproape că înce-
peau să dea crezare blestemului. Un Stanley Yelnats, 
străbunicul lui Stanley, făcuse avere la bursă.

— Nu prea cred eu că era ghinionist, zicea mama.
Însă evita, în astfel de situaţii, să aducă vorba de 

primul Stanley Yelnats şi de ghinionul care-l lovise pe 
acesta cu mulţi ani în urmă: plecase din New York pen-
tru a se stabili în California, când diligenţa în care călă-
torea fusese jefuită de Kate Barlow, căreia i se spunea 
„Sărutul morţii“.

Dacă nu s-ar fi întâmplat aşa, Stanley şi familia lui 
ar fi locuit acum într-o vilă superbă pe o plajă, în Cali-
fornia. Însă ghinionul îi aruncase într-un apartament 
minuscul, care duhnea a cauciuc încins şi a picioare şi 
unde locuiau claie peste grămadă.

Of, of, of…
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Apartamentul mirosea urât pentru că tatăl lui Stan-
ley se chinuia să inventeze un nou mod de a recicla adi-
daşii uzaţi. „Dacă cineva va reuşi să facă ceva cu adidaşii 
vechi, zicea el, o să se umple de bani.“

Tocmai din pricina acestui proiect al tatălui său 
fusese Stanley arestat.

Autobuzul se hurduca acum pe un drum plin de gropi, 
fiindcă asfaltul se terminase.

Stanley fusese foarte impresionat când auzise prima 
oară despre străbunicul său, care fusese tâlhărit de ni- 
meni alta decât Kate Barlow „Sărutul Morţii“. Normal 
că ar fi preferat să locuiască într-o casă aflată pe o plajă 
din California, dar, oricum, nu era puţin lucru să ai în 
familie pe cineva care fusese atacat de o bandă de tâl-
hari celebri.

Kate Barlow nu-l sărutase pe străbunicul lui Stan-
ley. Ar fi fost mişto, dar se ştie că sărutările ei le erau 
rezervate doar celor pe care-i omora. Străbunicul lui 
Stanley fusese cruţat, chiar dacă tâlharii îl jefuiseră şi-l 
abandonaseră în mijlocul deşertului.

— A avut noroc c-a scăpat cu viaţă, spunea adesea 
mama lui Stanley.

Autobuzul încetinise. Gardianul începu să se întindă 
din toate încheieturile, gemând.

— Bine-aţi venit în Tabăra Lacul Verde, anunţă şo- 
ferul.

Stanley privi afară pe geamul murdar. Nu se vedea 
niciun lac.

Şi nici prea multă verdeaţă.




