Anexa 3

Istoria Anei-Maria
Ana-Maria are 13 ani și petrece mult timp pe rețelele sociale. Ea postează fotografii și gânduri
proprii, comentează postările prietenilor și comunică cu prietenii săi virtuali. Într-o zi AnaMaria a avut o neînțelegere cu părinții acasă. Se simțea foarte tristă. A hotărât să scrie pe pagina
sa din rețea că se simte tristă și singură. Mulți prieteni au susținut-o cu mesaje încurajatoare.
Un oarecare Alex B. i-a scris un mesaj privat: „Salut. Îmi pare rău că ești tristă. Aș putea să te
ajut cu ceva?” Ana-Maria era foarte curioasă să afle cine îi scrie. Alex B. nu făcea parte dintre
prietenii din lista sa de contacte. Avea doar 2 fotografii și doar câțiva prieteni. Ana-Maria a
hotărât să-i răspundă printr-un mesaj drăguț. În acea seară au comunicat până la miezul nopții.
A doua seară discuția a continuat. Ana-Maria era sigură că a cunoscut un prieten adevărat, cu
care se înțelege cel mai bine.
Peste 2 săptămâni Alex B., care locuia în alt oraș, i-a scris Anei-Maria că ar fi timpul să se
cunoască și în realitate. I-a propus să se vadă undeva în apropierea gării auto, unde urma să
ajungă. Ana-Maria nu prea cunoștea locul. A promis că se va gândi la asta. A doua seară AnaMaria i-a scris următorul răspuns: „… …”
A. Alex, ești cel mai bun prieten al meu. Nimeni nu m-a înțeles așa de bine până acum în
afară de tine. Mie îmi place să vorbesc cu tine mai mult decât cu colegii mei, care sunt
foarte plictisitori. Sigur că eu aș vrea mult să ne vedem. Dar vreau să te rog să vii
undeva mai aproape de casa mea. Locuiesc în regiunea parcului central. Hai să ne
întâlnim acolo.
B. Alex, tu ești cel mai mișto băiat pe care eu îl știu. Cu tine eu mă simt liberă să vorbesc
despre orice vreau. Îmi pare misterios și captivant să vin acolo unde tu propui, dar am
o singură condiție: să vin împreună cu o prietenă de a mea, căreia i-am povestit despre
tine și nu mă lasă în pace până nu te prezint și ei.
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Uite ce s-a întâmplat după răspunsul A al Anei-Maria.
Alex B. a mai insistat câteva zile ca ei doi să se vadă în apropierea gării auto. Ana-Maria nu
a cedat. Până la urmă, Alex B. a acceptat condiția. În ziua întâlnirii Ana-Maria s-a așezat pe
bancă și aștepta. De ea s-a apropiat un băiat cu mult mai mare ca ea. Părea puțin straniu. Nu
îl cunoștea. Nu semăna cu Alex din fotografie. Băiatul s-a uitat la ea lung și a zis: „Salut,
drăguțo!”. Ana-Maria s-a speriat. S-a ridicat în grabă și a plecat.
Uite ce s-a întâmplat după răspunsul B al Anei-Maria.
Alex B. s-a arătat nemulțumit de propunerea Anei-Maria. A încercat să-i explice că această
întâlnire îi privește doar pe ei doi și mai mult pe nimeni. I-a scris că este dezamăgit de faptul
că Ana-Maria a povestit și altor persoane străine despre prietenia lor. I-a scris că se simte
trădat și nu știe dacă ar mai vrea să comunice cu ea.
Ana-Maria nu a vrut să piardă prietenia lor și a acceptat întâlnirea în locul fixat de Alex. În
ziua stabilită s-a apropiat de locul descris de Alex. Nu era nimeni în afară de un bărbat care
îi zâmbea urât. Ana-Maria a simțit că i se face frică.
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