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editorial

Am a[teptat-o pe Pamela Anderson \n Romånia a[a cum

am a[teptat s  ̀vin  ̀AC/DC sau Rammstein. E greu pentru

noi, popor nevrotic [i ingrat s̀  fim respectuo[i [i s̀  admir`m

colosalul din statura unei vedete. Cu toate astea, ni se

ridic` cilii de pe spate la concertele ”b`tr\nilor” [i

”expira]ilor” de la AC/DC sau Iron Maiden. Pentru mine,

venirea Pamelei Anderson \n Romånia este unul dintre

lucrurile pe care e nevoie s` le bif`m. Coperta revistei pe

care o ]ine]i \n m\n` este (dac` cei de la IMDB nu se

\n[al`) coperta cu num`rul 100 pe care a ap`rut Pamela

Anderson de-a lungul timpului, \n diverse reviste. 

Uita]i-v` bine la ea, pentru c`, \n acest moment, pip`i]i

stofa istoriei [i ave]i \n m\n` un obiect de colec]ie.

Nemaipun\nd \n calcul cariera Pamelei de actri]̀ , activist̀ ,

etc. cele 100 de coper]i s\nt, cumva, echivalente cu cele [apte

titluri de campion \n Turul Fran]ei ale lui Lance Armstrong

sau cu cele trei de ”greu” ale lui Muhammad  ”The Greatest”

Ali. S\nt foarte greu de \ntrecut [i oricine se refer` la astfel

de personalit`]i cu condescenden]` sau superioritate nu

[tie despre ce vorbe[te. Pamela Anderson este una din cele

mai mari dive ale tuturor timpurilor, iar aceast` revist`

este un modest omagiu adus EI.

Noi, la PLAYBOY, abord`m via]a cu optimism [i deta[are.

Nu vedem partea goal` a paharului, pentru c`, la noi,

goale s\nt femeile iar paharul e plin.

C`t`lin Mih`il`

Redactor-[ef

De ce Pamela
Anderson ? Din
100 de motive !

R~ZVAN R~DULESCU, unul dintre pu]inii scenari[ti profesioni[ti
ai Romåniei, ne-a impresionat [i cu recentul s`u debut \n regia de
film. Felicia, \nainte de toate dovede[te viziune de ansamblu, arta
de a doza emo]iile [i consecven]` stilistic`. Iepura[ul cu Papion
crede c` R~DULESCU mai are multe de spus ([i scris) \n cine-
matografia romåneasc`, de aceea l-a invitat la un interviu ([i mai
multe cafele). Iar el ne-a frapat cu privirea lui scrut`toare [i cu sin-
ceritatea adeseori brutal`.

NICU PAN~ este, dup` cum se autodescrie, „consultant inde-
pendent \n industria telecom & IT, specialist \n youth marketing,
dar interesat de lume ca provocare personal`. Triatlonist [i mara-
tonist amator, iubitor de kitesurfing, wakeboarding, salsa, astrofizic`
[i evolu]ionism ca spectacol narativ, ca s` nu se impliciteze ambi]ii
universaliste. Simfonia eroic` personal` este \n cheia Dawkins,
Hawking [i Mark Anthony”. |n acest num`r, ne descrie experien]ele
extreme \n calitate de iubitor de sporturi pe ap`: kiteboard [i wake-
board.

TITI AUR este cel mai titrat pilot din Romånia, cu opt titluri \n Cam-
pionatul Na]ional de Raliuri, din 1986 \ncoace. |n prezent, alearg`
pentru echipa Cosmote [i are mari [anse la titlu. De la el am aflat
c` tehnica de pilotaj hill and toe este una vetust` [i c` – par contre
– se folose[te piciorul st\ng la fr\nare. Asta la raliu, pentru c`, pe
strad`, Titi Aur recomand` o cu totul alt` conduit` de drum.

MATHEW FOX este protagonistul serialului Lost [i idolul femeilor
de pretutindeni. O recent` campanie publicitar` i-a sporit [i mai
mult vizibilitatea, f`c\nd din el un star intens mediatizat. Dup`
\ncheierea (\n sf\r[it!) a seriei Lost, Mathew Fox a decis s`-[i con-
centreze capitalul artistic \n produc]ii pentru marele ecran. A str\ns
destui bani din televiziune, dup` cum m`rturise[te \n interviul din
acest num`r.

HORACIO PAGANI este autorul automobilului cel mai r\vnit la
ora actual`: Pagani Zonda. O echip` de la PLAYBOY Slovenia i-a
f`cut o vizit` la re[edin]a din apropierea ora[ului cu rezona]` \n
industria auto: Modena. Chiar dac` numele poate \n[ela, Pagani
este argentinian [i a venit \n Europa la 22 de ani. A lucrat ca muncitor
necalificat la fabrica Lamborghini, dup` care a decis s`-[i urmeze
visul [i a creat ma[ina supersport care desfide legile fizicii: Pagani
Zonda.
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in buzz

E PERICULOS s` iei mot á mot ce spun
femeile. De cele mai multe ori, \n]elesul
ascuns este mult mai nasol dec\t ]i-ai putea
\nchipui. De exemplu, c\nd o tip` \]i spune
“Trebuie s  ̀vorbim”, ai dat de bucluc. Tipa
nu vrea s` vorbi]i nici despre vreme, nici
despre meciul din Champions Lea gue de
asear`. |nseamn`, probabil, “A[tept un
copil de la [eful meu” sau “Vezi c` te
p`r`sesc, boua!”. De cele mai multe ori, o
femeie roste[te exact opusul a ceea ce
spune de fapt. “Nu s\nt curva ta” \nseamn ,̀
de fapt, “S\nt curva ta (dar asta nu \nseamn`
c` m` po]i trata ca pe o curv`)”. Nu e o
nebu nie ? Despre fosta ta prieten  ̀spune c`
e “finu]`”, dar, de fapt, zice “Ce dracu’ oi fi
v`zut la gloaba aia cu curu’ c\t China?”.
C\nd o tip` spune despre un b`rbat c` “e
doar un prieten”, cu siguran]̀  este sau a fost
mai mult de-at\t (altminteri, n-ar mai sim]i
nevoia s` sublinieze). “E[ti un dulce” este
echivalent cu “|mi pare r`u, dar nu facem
sex. E inutil s` te mai dai la mine”. Dac` te
ia so]ia la \ntreb`ri despre tipa cu care te-a
prins sau despre care a auzit c`-[i face de
cap cu tine, “O iube[ti?” \nseamn` “I-ai
tras-o, nemernicule?”. |n oglind ,̀ “I-ai tras-
o, nemernicule?” \nseamn` “O iube[ti?”.
Din aceea[i serie, “Ai ceva s`-mi spui?” se
traduce cu “Zi cu ci ne m` \n[eli, porcule!”.
Supercu nos cuta replic  ̀spus  ̀postdes p`r -
]ire de femei, “Hai s` r`m\nem prieteni”, e
ridicol de fals`. Orice b`rbat cu scaun la
cap [tie c ,̀ de fapt, \n seamn  ̀“A[ vrea s  ̀ne
desp`r]im, dar f`r` s` faci scandal prea
mare. Nu m` trezi noaptea cu sms-uri care
miros a alcool, nu veni la mine la u[`, nu-mi
c\nta serenade sub balcon. Du-te dracului
[i las`-m` \n pace! |nchide u[a pe dinafar`
f`r` s` o tr\nte[ti!”. B

Mic
\ndreptar 
de \n]eles femeile
Ar trebui ca Google
Translate s` aib` 
un serviciu separat
de tradus ce spun
femeile.
Text de Mircea Ochescu; foto: Guliver, 
R`zvan Anghelescu (Maxim)
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in buzz

Project Aiko
Japonezii au f`cut înc  ̀un pas înainte atît în robotic` cît [i – s` sper`m – în sex,
realizînd un robot femeie, pe nume Aiko. Tipa e destul de mi[to, are o bonet`
porno pe cap [i vorbe[te engleza [i japoneza. Proiectul a demarat în 2007, iar
acum gagica deja e la versiunea a doua. }inem degetele încruci[ate ca dom-
nul cercet`tor s`-i monteze fetei vagin [i s` înceap` produc]ia de serie. Mai
multe pe www.projectaiko.com.

NYPD cu finalizare
Cortez Moorman, un tîn`r delincvent american a fost acuzat de tentativ` de
viol. Supus interogatoriului, tipul a negat cu vehemen]` acuza]iile, îns` de
îndat` ce poli]i[tii s-au retras din camera de interogare, suspectul a început s`
se masturbeze frenetic. Probabil nu v`zuse nici un serial poli]ist în via]a lui ca s`
[tie c` oglinda de pe perete e un geam. Poli]i[tii s-au întors în înc`pere cu
c`tu[e [i mop.

C`uta]i femeile care au iPhone ! 

*Conform unui studiu efectuat de okcupid.com

Activitatea sexual` \n func]ie de marca telefonului
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Mult sex in the city

O fan` înfocat` a seriei Sex and the
City [i a personajului Samantha,

pre numele ei Christina Saunders a
decis c` ea trebuie s` se culce cu

1000 de b`rba]i în 10 ani. Nu v`
repezi]i înc` la Google pentru c`

tipa tocmai l-a bifat pe domnul cu
num`rul 1000 pe tricou, un tip care

a performat bine, dup` cum a
m`rturisit Christine. Tipa a dat note

tuturor celor 1000 de parteneri pe
care i-a avut de-a lungul timpului.

Gagica avea cel pu]in un „prieten”
pe s`pt`mîn` [i a c`l`torit prin

toat` lumea în c`utare de c`rni]`
proasp`t`. A participat [i la partide
de sex în trei, ca s` poat` recupera

r`mînerile în urm` ocazionale. La
Ibiza, a reu[it s` cresteze de 15 ori
r`bojul într-o s`pt`mîn`. Mai am

dou` ve[ti triste [i o concluzie terifi-
ant` [i gata: 

Vestea trist` 1: cel mai bun
orgasm din via]a ei l-a avut cu o

lesbian` (Katja), \ntr-un club privat
din Londra.

Vestea trist` 2: Acum, dup` ce a
terminat turul de for]`, spune c` 

\[i dore[te un b`rbat care s` o
iubeasc` pentru ce este.

Concluzia: Nu-i a[a c` a]i tratat cu
indiferen]` pasiunea partenerei
dvs. pentru serialul Sex and the

City? Ei bine, e posibil s` fi gre[it. 

Femeia la 31 de ani
Un studiu recent efectuat pe un e[antion de 2000 de persoane a relevat
faptul c` femeile sînt cele mai sexy la vîrsta de 31 de ani. Biologic vorbind,
declinul lor începe cu mult timp înainte, îns` percep]ia este, iat`, alta.
Acela[i studiu a ar`tat c` frumuse]ea unei femei rezid` în egal` m`sur` în
fizic [i personalitate. Aceste studii încep timid s` ne inoculeze ideea c` –
vezi Doamne – fizicul este din ce în ce mai pu]in important [i c` nu ar tre-
bui s` ne uit`m prea mult la astfel de detalii. În paralel, rata obezit`]ii
cre[te alarmant (alte studii o arat`). Noi b`nuim c` este vorba de o mani -
pu lare [i c` cei care mar[eaz` la ea vor zice mersi în cî]iva ani dac` vor
pune mîna pe o domni[oar` de 120 kg, amuzant` [i cu suflet mare.
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MAI MERSESEM cu BMW x6 [i 
nu-mi spusese mare lucru. O ma[in`
mare, grea, \n care nu sim]i mai nimic.
Strunisem varianta clasic`, 3.5d cu
280 de cai, [i la 200 km/h aveam blue-
balls. Nu se \nt\mpla nimic, toat`
adrenalina se topea \ntr-un f\[\it
b`tr\nicios [i lini[titor. Am \nc`lecat
\ns` pe [aua unui BMW X6 Active
Hybrid. Dou` motoare electrice [i un
V8 termic de 4.5 litri – \n total, 480 de
cai la dispozi]ie. Aveam de parcurs
drumul Bucure[ti-Sibiu [i eram \n
\nt\rziere. 
E ora 16:30. Am patru ore la dispozi]ie
[i aproape 300 km de parcurs.
Motorul url` ca lupul la lun` c\nd \l
biciuiesc cu cruzime pe DN1. Am uitat
de motoarele electrice [i de ecologie.
AP~S PEDALA p\n  ̀ating un obsta-
col de cauciuc, apoi mai ap`s un pic,
strivindu-l. Heads up display \mi
proiecteaz` pe parbriz viteza porto-
calie care cre[te vertiginos. Mi s-a

l`]it un r\njet de fiar` pe figur`. R\nje-
tul mi se sleie[te \n scurt timp pe
aceea[i figur̀ , pentru c ,̀ de la S f̀tica,
se merge \n coloan`. Merg \n salturi,
din ambuteiaj \n ambuteiaj. Toat`
lumea pleac` vineri seara spre Valea
Prahovei. |njur cu limba pe cerul gurii
[i \naintez cu 20km/h, pe motorul
electric, ca troleul. S\nt mai eco dec\t
Bucurenci, dar \ncep s` m` \ndoiesc
c` o s` ajung la timp.
Vitez`! |naintez \n tromb  ̀pe [oseaua
de centur` a Ploie[tiului, cu Angel
Eyes injecta]i [i aprin[i. Ma[ina arat`
\nsp`im\nt`tor dac` o vezi \n retrovi-
zoare. Capota e mai bombat̀  dec\t la
un x6 normal, pentru a procura spa]iu
V8-lui care, iat`, \mi face pasagerii s`
se aga]e de ce apuc` atunci c\nd
abordez o curb` larg` cu 140 km/h [i
o p`r`sesc cu 160. S  ̀cuplezi un V8 cu
un modul electric [i s` te pretinzi
green e ca [i cum Rocco Siffredi [i-ar
pune peruc` pudrat` [i ar sus]ine c`

e Voltaire. Ideea \ns  ̀e bun  ̀– ma[ina
e un statement: e mai bine s` eco no -
mise[ti ceva-ceva la un V8 dec\t deloc
la un am`r\t de 1.2. A[a e. Important`
e ideea de economie, nu cantitatea
economisit`.
EXUBERANT, trec de Bra[ov cu
speran]a \n suflet [i ochii pe ceas. E
7:45. Ma[ina g\lg\ie la benzin  ̀[i trece
mugind pe l\ng` un radar ascuns 
\ntr-o localitate aproape de F`g`ra[.
S\nt oprit [i mi se comunic  ̀prin sta]ie
viteza: 92km/h. Lovitur̀  de pedeaps :̀
270 lei [i 6 puncte de penalizare. To]i
cei care fac ca mine, ca mine s`
p`]easc`! Purs\ngele forn ìe al̀ turi [i
pocne[te metalic din toba \ncins`, ca
un cal care pa[te iarba de pe margi -
nea drumului [i ignor  ̀ce i se \nt\mpl̀
st`p\nului. Abandonez euristica: n-ai
cum s` scapi de amend` \n provincie
c\nd gone[ti cu un X6 cu num`r de
Bucure[ti. Nu mai am nici o [ans` s`
ajung la timp la Sibiu. B

in showroom

BMW X6 Active Hybrid
|n care se vede cum 480 de cai putere pot d`una
destul de grav at\t la portofel c\t [i la inim .̀
Text de C`t`lin Mih`il`; Foto: BMW
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in egoistul romantic

\nceputul nostru de secol. E trecut \n
revist̀  totul: iPod-ul [i func]ia lui „shuf-
fle” care alege muzica \n locul vostru,
Velib’-ul (sistemul de \nchiriere a bici -
cle telor pe strad ,̀ n. t.)sau cum a co -
piat Parisul China comunist ,̀ Face-
book-ul, care „transform  ̀orice indi-
vid \n media”, mobilul: „Alt`dat ,̀ pu -
teai u[or s  ̀mori la col]ul unei str`zi,
acum mori mai u[or la col]ul unei
fraze”. Este o c`rticic  ̀aparent ano di -
n ,̀ dezordonat  ̀[i [col̀ reasc ,̀ care
explic  ̀cum au ajuns vie]ile noastre s`
se transforme \ntr-un divertisment ire -
 al [i nesatisf̀ c t̀or. Unde-i literatura \n
toat̀  chestia asta? Eseul lui e str̀ lucit,
dar scris \n grab`, nu te satis face,
agaseaz̀  [i \ngrijoreaz̀  \n acela[i timp. 
DEJA NU E R~U.El a \n]eles c` sin-
gura b t̀̀ lie valabil̀  ast̀ zi este una de
idei: postcapitalismul este un comu-
nism de pia]`. Acest revolu]ionar
marxist a devenit unul din noii
reac]ionari? Nicidecum: el crede \nc`
\n progres, \n justi]ie, pentru el sexul
sado-maso nu este incompatibil cu
sistemul de asigur̀ ri sociale. Dar lupta
lui politic` este acum literar`: pentru
a \n]elege lumea noastr`, trebuie s`
devenim cu to]ii scriitori de science-
fiction. S  ̀reflect`m, s  ̀imagin`m, s`
delir̀ m pentru a refuza noile mitologii
absurde care ne dezbin` [i ne dis-
trug. Arnaud Viviant este un Michael
Moore francez: micile lui dialoguri
so  cratice cu el \nsu[i ne avertizeaz  ̀\n
leg`tur` cu c\teva schimb`ri \nsp ì -
m\nt`toare („dispari]ia a devenit 
dintr-o dat  ̀mai dificil̀ ”, „simpaticul
cuplu for mat de doamna Democra]ie
[i dom nul Capitalism nu mai func -
]ioneaz`”). 
PAMFLETAR al ultimei [anse, el ne
previne c  ̀s\ntem cu to]ii „ni[te mici-
burghezi lumina]i, suprainforma]i de
mass media despre ravagiile umane [i
ecologice pe care le face capitalismul
\n lumea \ntreag` [i \n acela[i timp
incapabili s  ̀ne imagin`m alte orizon-
turi dincoace [i dincolo de capi talism.
Rolul c`r]ilor este s  ̀pl̀ s mu iasc  ̀noi
vise care ne vor salva. Avem ne voie de
mitologii. C`ci acesta este sensul lite -
raturii de azi: po]i s  ̀fii mitoman f̀ r̀  s`
fii disperat. A tr ì nu es te necesar; mi -
tomania este necesar .̀ B

Frédéric Beigbeder este scriitor, autor
al romanelor 199 .000 lei, Dragostea du -
reaz  ̀trei ani, Egoistul romantic, Iar t̀ -m !̀...
Ajut̀ -m !̀... , Un roman francez.

|N ANTICHITATEA GREAC~, zeii
\[i repartizau sarcinile \n munc :̀ exista
zeul m`rii (Poseidon), zei]a r`zboiului
(Atena), zeul virilit̀ ]ii (Priap) etc. Fiecare
\[i f`cea treaba lui: Olimpul era un fel
de guvern ideal. Apoi a venit mono -
teismul ca s  ̀simplifice lucrurile: un sin-
gur Dumnezeu care le f̀ cea pe toate!
|ns` acest Dumnezeu polivalent n-a
reu[it din p`cate dec\t s` ne compli -
ce vie]ile. C`ci omul, care tergiver -
sea z  ̀\ntotdeauna, are nevoie de mi -

turi variate, complexe ca [i el. F`r`
de care le declar` r`zboi semenilor
pentru a [ti ce Dumnezeu va avea
ultimul cuv\nt. 
TREBUIE A{ADAR s` reinvent`m
mitologiile antice. Roland Barthes \n -
]elesese asta: Mitologii-le lui aduc
omagiu at\t Citroen-ului DS 19 c\t [i
detergentului Omo sau c`s`toriei lui
Miss Europe 1953. C`ci ace[tia s\nt
noii no[tri eroi: ne-am creat muzele pe
care le merit`m. Dup  ̀noile mitologii

ale lui Jérome Garcin (Nouvelles
mythologies, Seuil, 2007), Arnaud
Viviant \i calc  ̀pe urme cu un inventar
complet (Complètement mytho!,
Bourin Editeur, 2009) f`cut prin inter-
mediul unor cronici ale vie]ii moder -
ne care descifreaz` cu brutalitate

Mitologiile necesare
Rolul c`r]ilor este s` pl`smuiasc` noi vise care ne
vor salva. Avem nevoie de mitologii.
Text de Frédéric Beigbeder; Traducere [i adaptare: Liliana Urian



storemags & fantamag - magazines for all



16c SEPTEMBRIE 2010

in seduc]ie 100%

Adriana Flores

În Gr`dina
Raiului 
Text de C`t`lin Mih`il`
Foto Blas Pifano (PLAYBOY Venezuela)

V` mai aduce]i aminte de al doilea
pictorial cu Gina Pistol? Cel în care
era amazoana perfect`, urm`rit`
de dou` mulatre imperfecte. Avea
o tolb` de s`ge]i în spate care
toate mi-au str`puns chirurgical
inima, rînd pe rînd. Niciodat` nu
voi uita acel pictorial, dup` cum [i
Gina Pistol o s` reverbereze de-a
pururi în sufletul meu. Recunosc,
am ales cîteva imagini cu Adriana
Flores puternic influen]at de
primul meu contact cu PLAYBOY
Romånia [i recunosc [i c` este un
gest profund egoist. Cert este c`
ini]iativa de a o avea pe Adriana

Flores la rubrica Seduc]ie 100%
este 100% motivat`. Puterea
seduc]iei pe care o exercit` o
amazoan` este irepresibil`. Lua]i
cazul filmului Avatar: dac` a]i
putut considera sexy o amazoan`
albastr`, cu coad` [i înalt` de trei
metri, despre Adriana Flores ce
mai spune]i? C` [i ea are arc, ca
Neytiri. Tot ce pot spera este ca
m`car cî]iva din cei care o vor
admira pe frumoasa venezue-
leanc` s` tr`iasc` proustienele
delicii pe care le-am încercat [i
eu la vederea amazoanei din
Gr`dina Raiului. B
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Domnul Jack Daniel, antreprenorul m`run]el dar cu foarte mare trecere la
femeile din Lynchburg, a l`sat mo[tenire, \n afara unui whiskey celebru, [i
c\teva mistere biografice care nu s\nt dezlegate nici ast`zi. Unul din mistere
este denumirea celui mai popular sortiment de whiskey Jack Daniels: Old
No 7. S-au vehiculat mai multe r`spunsuri dec\t exist` variante de Miori]a.
Una din ele porne[te de la faptul c` domnul Jack nu a f`cut niciodat` pros-
tia s  ̀se \nsoare. Unii spun c  ̀a iubit 7 femei \n total, lucru destul de pu]in cred-
ibil. Iar c` Old vine de la faptul c` omul era burlac p\n` la moarte. Al]ii spun
c` era vorba de a [aptea din re]etele sale miraculoase. Jimmy Bedford, mas-
ter distilerul m`rcii putea s` jure, acum c\]iva ani c\nd a venit \n Romånia [i
am discutat, c` denumirea vine de la un transport de butoaie r`t`cit de c`ile
ferate pe care cheferi[tii au scris cu creta „Old” exact l\ng` un [eptar deja
existent pe butoi. Comerciantul care a primit butoiul a mai cerut c\teva la pro-
duc`tor „din sortimentul Old No 7” [i a[a i-a r`mas numele. Persoanele care
au \n]elegere pentru scrisul st\lcit al doctorilor au impresia c` 7 e de fapt un

J (de la Jack) scris de o m\n` de poet. Unii sus]in c` cifra 7 vine direct de la
sloganul „Whiskey made as our fathers made it for 7 generations”. Sorgin-
tea denumirii Old No 7 e at\t de disputat` [i nici o variant` nu e mai pu]in
credibil` dec\t alta. 
|n fiecare an, \n septembrie, lumea s`rb`tore[te ziua domnului Jasper New-
ton Daniel, gentleman. Pe piatra funerar` sub care odihne[te celebrul Jack,
data de na[tere este 1850, \ns` cel mai probabil anul este incorect, pentru
c` mama sa s-a pr`p`dit \nainte de acest an, f`c\nd na[terea lui Jack \n 1850
imposibil`. Nimeni nu [tie exact anul \n care s-a n`scut Jack [i se pare c` el
\nsu[i ascundea \n mod deliberat am`nuntul \n discu]iile sale cu tinerele
domni[oare. Fie c  ̀nu a [tiut niciodat̀ , fie c  ̀ascuns-o voit, Jack a murit \nainte
s` fac` lumin` asupra acestui mister. 
Nu e nici un mister \ns` c`, de peste 150 de ani, Jack Daniel este pe buzele
tuturor, f`c\nd din b`utura omonim` una din cele mai populare din lume.
La mul]i ani, domnule Jack Daniel! H

Misterele care \nconjoar` persoana lui Jack Daniel s\nt foarte
multe, dar la fel de multe s\nt [i certitudinile pe care le avem 

\n leg`tur` cu whiskey-ul Old No 7.
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PLAYBOY: Care este cea mai mare
problem  ̀cu care v-a]i confruntat \n
acest campionat?
TITI AUR: La Cluj, din cauza unei
gre[eli de interpretare de dictare (cre-
deam c  ̀e un viraj de mare vitez )̀, am
ie[it \n decor cu 184 km la or̀ . Am izbit
un copac. Organizatorii ne-au con-
siderat aproape mor]i. Ploua, drumul
era \ngust (nu-nc`peau dou` ma[ini
una pe l\ng` alta). Specialitatea mea

nu e asfaltul – \mi place mai mult c\nd
ma[ina alu ne c`. Campionatul are
patru etape pe asfalt [i patru pe
macadam. Au mai r`mas trei, pe
macadam, de asta \mi [i permit s`
sper la un loc pe podium. Teoretic,
putem lua [i titlul dac` cele dou`
echipaje aflate \n avans fac gre[eli. 

PLAYBOY: Repara]iile ma[inilor s\nt
suportate de sponsor?
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Titi Aur:

„Asfaltul nu e
specialitatea
mea” 
Cu opt titluri de campion, Titi
Aur r`m\ne cel mai titrat pilot
din Romånia. |n timpul liber,
pune oamenii s` se tamponeze [i
s` se dea peste cap la [coala sa de
conducere defensiv` [i pilotaj.
Interviu de Ramona Pop



TITI AUR: Depinde de contract. |n
general, dup  ̀o ie[ire \n decor, trebuie
s` vii cu bani de-acas`. Zece mii de
euro ne-a costat beleaua de la Cluj.
Sponsorii \]i fac un buget la \nceput [i
e treaba ta cum te organizezi. Aveam
planificate ni[te teste \n Ungaria, la
trecerea de la asfalt la macadam. Din
cauza accident`rii, le-am anulat, ceea
ce o s  ̀ne afecteze performan]ele pe
viitor. Asta e, s\ntem mai pu]in preg t̀i]i
pentru c` am dat cu ma[ina \n gard!

PLAYBOY: De c\te faze de recu -
noa [tere e nevoie pe un traseu?
TITI AUR: |n campionatul na]ional, ai
voie s` treci de trei ori pe fiecare tra -
seu. La prima trecere, se face scrierea:
eu dictez, copilotul scrie. La a doua, ve -
ri ficarea: copilotul dicteaz`, eu mai
corectez pe alocuri, dac` e cazul. A
treia trecere presupune rectificarea
dict`rii. |n campionatul mondial, n-ai
voie s  ̀treci dec\t de dou  ̀ori. |n re cu -
noa[tere, mergi cu 50-60, maximum 80
de km la or̀ , unde se poate (pentru c ,̀
\n general, probele speciale s\nt pe
drumuri cu viraje, unde nu po]i s`
mergi cu vitez  ̀\n circula]ie norma l̀ ),
deci trebuie s  ̀iei \n calcul tot timpul
faptul c ,̀ pe acela[i drum, \n timpul
cursei, vei avea 150-200 de km la or`. 

PLAYBOY: Se mai conduce cu
c`lc\iul pe fr\n` [i v\rful aceluia[i
picior pe accelera]ie sau invers?
TITI AUR: Nu, acum se fr\neaz` cu
st\ngul. Tehnica v\rf-c`lc\i e valabil`
pentru ma[inile cu cutie sincronizat`.
|n ultimii zece-cincisprezece ani, 
cutiile de vitez` au evoluat, po]i s` 
schimbi vitezele f̀ r̀  ambreiaj [i-atunci
se fr\neaz  ̀cu st\ngul [i se accelereaz`
cu dreptul. |ns` nu to]i pilo]ii reu[esc
s  ̀se acomodeze s  ̀fr\neze cu st\ngul.
De exemplu, Didier Oriol, campion
mondial \n ’94...

PLAYBOY: De ce se cheam  ̀[coala
dvs. “{coala de conducere defen-
siv`” c\nd ave]i [i cursuri de condu -
cere agresiv`?
TITI AUR: Avem mai multe tipuri de
cursuri: cursuri de pilotaj, pentru cei
care vor s` devin` pilo]i, cursuri de
conducere sportiv`, pentru cei care
vor s` exploateze la maximum o
ma[in`, dar pe care nu-i intereseaz`
competi]ia propriu-zis`, cursuri de
conducere defensiv`, pentru con-
duc`torii auto de strad`, care vor s`
st`p\neasc` ma[ina \n condi]ii-limit`
(derapaje, fr\n r̀i etc.) [i cursuri de con-
ducere agresiv`, adresate exclusiv
serviciilor speciale (purt`torilor de
girofar). A conduce agresiv nu
\nseamn` a conduce nebune[te.

PLAYBOY: Ce se-nva]` mai u[or:
condusul agresiv sau cel defensiv?
TITI AUR: Poporul român are \n s\nge
condusul agresiv. (r\de)

PLAYBOY: C\t cost` cursurile [i pe
ce ma[ini se desf`[oar`? 
TITI AUR: La conducerea defensiv`,
folosim doar Dacia Logan [i o ma[in`
special` (un Opel) cu dou` fe]e,
implicit dou` volane (n.r. inven]ia \i
apar]ine).  |n func]ie de tipul de curs,
folosim [i Renault Clio, BMW (de 160
[i de 220 CP) [i Mitsubischi Subaru.
Cursul de pilotaj nu \l desf`[ur`m
numai aici, \n Bucure[ti, ci [i undeva \n
Ciolpani, pe macadam. To]i instructorii
s\nt fo[ti pilo]i sau actuali copilo]i, pen-
tru c` ei [tiu cel mai bine dinamica
ma[inii [i au [i credibilitate. Cel mai
scump curs este cel de pilotaj (1000 de
euro), iar cel mai ieftin, cel de con-
ducere defensiv` (200 de euro).

PLAYBOY: Ce amend` a]i luat, ca
[ofer, [i cu ce ma[in`?

TITI AUR: Chiar azi-diminea]`, la ora
[ase, m-a oprit poli]ia: “A]i consumat
ceva?”. R`spunsul meu a fost a[a:
“Dac  ̀v  ̀referi]i la droguri, nu, sub nici
o form`! Dac  ̀v  ̀referi]i la alcool, ulti-
ma dat`, de Revelion, c\teva guri de
[ampanie. Dac` v` referi]i la bani,
m\ncare, motorin`, benzin`, consum
\ncontinuu, n-am ce face”. M-a recu -
noscut, \n cele din urm ,̀ am sc`pat de
etilotest… De multe ori am fost iertat,
dar am fost [i amendat pentru vitez`.
Noi, pilo]ii, s\ntem, \n general, cumin]i
la volan, pentru c` nu trebuie s` ne
desc`rc`m \n trafic, avem unde… De
multe ori, s\nt \ntrebat: “Nu ]i-e fric  ̀la
raliu?”. R`spund, mai \n glum ,̀ mai \n
serios: “Mi-e mai fric` pe strad`!”. |n
Romånia, \n loc de [coli de [oferi,
avem [coli de luat permisul!

PLAYBOY: Merge]i tare?
TITI AUR: |n ]ara noastr`, mor opt
oameni pe zi \n accidente rutiere.
S\ntem pe locul 1 \n Europa la mor]i pe
[osea, raportat la num`rul de kilo-
metric de [osea [i de conduc`tori
auto. N-am nici un motiv s  ̀merg tare
pe strad`. Realizez pericolul la care
m` expun. Ma[ina, cu c\t este mai
performant`, cu-at\t este mai pericu-
loas`. Pentru c` ajungi la viteze mari
\ntr-o apa rent̀  siguran]̀  [i, dac  ̀nu [tii
c\t de u[or o po]i sc`pa de sub control,
e nasol. Cu un h\rb, nu po]i s  ̀te izbe[ti
de ceva dec\t cu 60-70 km la or .̀ C\nd
ai sc`pat de sub control o ma[in  ̀per-
formant`, cu o mas` de 2 000 de kg,
la o vitez  ̀de 150 de km la or̀ , vorbim
despre o iner]ie aparte, \nc\t, orice-ai
face, n-o mai po]i controla. Noi facem
teste de tamponare aici, la [coal̀ , ca
s  ̀con[tientizeze cursan]ii efectul cen-
turii. {i-ntreab  ̀oamenii: “A[a r`u e la
20 de km pe or`?! Vai de mine, da’ la
100 de km, cum e?!”. La 100, nu se mai
pune, c ,̀ de la 60 \n sus, oricum mori,
dac` dai frontal \ntr-un zid sau \ntr-un
copac. Nici nu se fac teste la viteza
asta. De la 20 la 30 de km, se fac cu oa -
meni, de la 30 la 60, cu manechini, iar
peste 60, nu se fac deloc. 

PLAYBOY: A]i stat de multe ori fa]`
\n fa]` cu moartea?
TITI AUR: Cam o dat` la trei ani am
fost pus \n situa]ii-limit ,̀ comparabile
cu cea de la Cluj. Noi, pilo]ii de curse,
mergem de fiecare dat` pe traiecto-
ria ideal̀ . Doar drumul este constru-
it prost c\teodat`. B
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Borbely Karoly: 
“|n rally car, e mult
peste orgasm”

Dup` Victor Ponta, un alt politi-
cian-copilot \[i \ncearc` norocul \n
Campionatul Na]ional de Raliuri.
Borbely Karoly este copilotul lui
Titi Aur [i secretar de stat \n Minis-
terul Economiei, Comer]ului [i
Mediului de Afaceri.

PLAYBOY: Care s\nt atribu]iile
unui copilot?
BORBELY KAROLY: De exem-
plu, pilotul vede c` drumul face la
dreapta prin p`dure, dar nu [tie
dac  ̀face u[or la dreapta sau dac`
e nevoie de un viraj foarte str\ns.
C\nd copilotul spune c` e un viraj
de foarte mare vitez  ̀(adic ,̀ dreap-
ta 6, care \nseamn` foarte tare),
pilotul accelereaz` la maximum [i
merge \n orb chiar [i cu 180 de km
la or`. Un spectator neavizat te
consider` nebun. De fapt, prin
dictarea copilotului, pilotul aude
ce urmeaz  ̀dup  ̀col]. Asta e rela]ia
principal̀  pilot-copilot. 

PLAYBOY: Titi Aur o ia la dreap-
ta, c\nd e provocat la o “liniu]`”.
Tu ce faci?
KAROLY: C\nd s\nt cu Mitsubischi
(nu cu A4), care seam`n` foarte
mult cu ma[ina de curse, mi se
\nt\mpl`, da, s` fiu provocat.
Recent, apare la stop un BMW
Seria 5, tunat`, cu muzica la maxi-
mum [i cu cinci tineri pu[i pe fapte
\n ea. M -̀ntreab  ̀unul: “Barosane,
c\]i cai are?”. Zic: “100”. Ei: “A[a
pu]in?!”. Zic: “Pe-o roat`!”. 

PLAYBOY: C\nd te \ntreab`
fetele care-i senza]ia \n rally car,
ce le spui?
KAROLY: Mult peste orgasm!
(r\de)
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Într-o zi ploioas ,̀ în martie 1998, am ie[it de la cur-
suri [i mi-am luat CD-ul piratat cu Starcraft de
la o tarab  ̀de la Universitate. M-am dus direct
în sta]ia RATB [i am luat prima ma[in  ̀spre cas .̀ Nu
m-am schimbat, nu am mîncat, nu m-am sp l̀at pe
mîini. M-am a[ezat pe scaun, în fa]a calculatorului,
[i am instalat jocul.
În urm`torii 10 ani am mai cump`rat cel putin 4
cópii, de data asta legale, ale jocului. De dou` ori
pentru mine [i de dou` ori ca s` le fac cadou. Din
1998, pe toate calculatoarele pe care le-am avut, un
singur program a fost întotdeauna instalat primul:
Starcraft [i mai apoi Starcraft Broodwar.
Am inceput ca zerg. Am jucat cî]iva ani [i apoi am
încercat protoss pentru o perioad`. În cele din
urm`, am devenit terran [i am continuat a[a pîn` în
vara asta. Acum am luat-o de la capat cu Starcraft 2:
sînt zerg din nou.
Starcraft s-a lansat oficial pe 21 martie 1998. Atunci
s-a auzit pentru prima dat` povestea celor 4 nave
p`mîntene care au e[uat în Sectorul Koprulu [i au
colonizat acea zon  ̀îndep r̀tat̀  a galaxiei. Gene ra]ii
mai t\rziu, în 2499, urma[ii colonizatorilor aveau s  ̀afle
c` nu erau singuri în spa]iu. Ap`reau în scen` cele-
lalte dou` rase: zergii [i protossii.
Povestea Starcraftului este îns` ceva mai lung`. Ca
la orice joc lansat de ei, Blizzard-ul s-a l̀ sat a[teptat.
Ini]ial, Starcraftul a \nceput s` fie dezvoltat folosind
engine-ul grafic de la Warcraft 2: Tides of Dark-

ness. Varianta alfa a jocului, prezentat` de Blizzard
la un congres în 1996, a fost foarte prost primit` de
public. Oamenii rîdeau [i spuneau c` e un joc cu
“orci \n spa]iu”. Trebuia f`cut` o schimbare [i
înc  ̀repede. Echipa de programatori s-a pus pe
treab  ̀[i, în numai dou  ̀luni un nou engine gra -
fic era gata. Pe aceast` nou` platform` erau
posibile cloacking-ul si borrow-ul unit̀ ]ilor (cine
[tie cunoa[te…).
La început, science vessel-ul avea picioare, iar drop
ship-urile se a[ezau mai întîi pe sol ca s  ̀î[i descarce
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Pu]in  ̀istorie
Martie 1998:Am ajuns acas`, nu m-am schimbat, nu am
m\ncat, nu m-am sp`lat pe m\ini. M-am a[ezat pe scaun, \n fa]a cal-
culatorului, [i am instalat Starcraft.
Iulie 2010 :Am ajuns acas`, nu m-am schimbat, nu am m\ncat,
nu m-am spalat pe m\ini. M-am a[ezat pe scaun, \n fa]a calculatoru-
lui, [i am instalat Starcraft II.
Text de Cristi Munteanu

Starcraft Broodwar s-a vîndut în aproape 10
milioane de exemplare în cariera sa de peste
10 ani. Prin compara]ie, Starcraft II a vîndut
doar în ziua lans`rii un milion de exemplare.
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trupele. Zergii în[i[i se numeau pe atunci Night-
marish Invaders ☺.
Dup` ani de dezvoltare, în martie 1998 s-a lansat
Starcraft, urmat la sfîr[itul anului de Starcraft Brood-

war care aducea unit`]i noi [i echilibra [i mai mult
cele trei rase aflate în conflict. Mul]i [i-au schimbat
rasa atunci…
La un an de la lansarea jocului, erau patru milioane
[i jum`tate de juc`tori activi pe Battlenet. Zeii erau
canadianul Grrr…, olandezul NTT [i francezul Elky.
Dar Coreea de Sud era deja campioana mondial̀
prin goRush. 
Garimto f̀ cea posibil̀  cariera de pro-gamer [i ime-
diat dup` aceea lumea era uluit` [i cucerit` de
“The Emperor” Slayer’s Boxer, geniul drop-ului de
tancuri, vr`jitorul wraith-urilor, campion la World
Cyber Games în 2001 [i 2002.
Pe m`sur  ̀ce treceau anii, au ap`rut zvonuri despre
un posibil proiect secret al Blizzard: Starcraft 2. Se
întîmpla prin 2003-2004. P`rea imposibil de egalat
echilibrul din Broodwar [i de aceea mul]i îi cereau
lui Blizzard s  ̀nu încerce vreodat  ̀s  ̀fac  ̀un sequel.
În 2005, întregul proiect a fost oprit iar echipa a aju-
tat la dezvoltarea lui World of Warcraft.
Dar zvonurile au fost confirmate oficial de Blizzard
la un congres ]inut în 2007 în Coreea de Sud. Atunci
au fost ar`tate primele imagini din ceea ce avea s`
fie Starcraft 2. Lumea a s`rit în aer!
“Îl a[tept din clasa a [aptea !” spunea Day[9], unul
din cei mai populari comentatori de Starcraft, azi în
vîrst` de 24 de ani. Eu îl a[tept de vreo 8 ani [i îmi
amintesc perfect discu]iile aprinse [i pariurile con-
form c`rora avea s` se lanseze de Cr`ciun în 2007,
apoi în vara lui 2008, apoi de s`rb`torile de iarn` în
2008, apoi în martie 2009, în septembrie 2009, de
Cr`ciun în 2009, în primavara lui 2010… În cele din
urm`, dup` o perioad` de beta care a durat cîteva
luni, SC2 s-a lansat pe 28 iulie 2010.
Tot pe 28 iulie 2010, pe o c l̀dur` de se afundau

papucii în asfalt, mi-am cump`rat Starcraft II de la
Media Galaxy. Collector’s Edition costa aproape 100
de euro. I-am dat f`r` s` clipesc. Mi-am luat jocul, 
m-am dus direct în parcare, m-am urcat în ma[in  ̀[i 
m-am dus acas .̀ Nu m-am schimbat, nu am mîncat,
nu m-am spalat pe mîini. M-am a[ezat pe scaun, în
fa]a calculatorului, [i am instalat jocul.
O cu totul alt` experien]`. O cu totul alt` senza]ie.
De[i conceptual este acela[i, de[i rasele [i o bun`
parte din unit`]i poart  ̀acelea[i nume [i au în mare
acelea[i calit̀ ]i, engine-ul grafic nou face ca Starcraft
II s  ̀fie mai mult decît un sequel. Creatorii jocului au
mers mai adînc în filosofia fiec`rei rase. Ac]iunea din
joc se petrece la 4 ani de la finalul electrizant al
pove[tii din Broodwar, timp în care atît oamenii, cît
[i zergii sau protossii au evoluat.

Rasa psionica protoss are acum abilit`]i de tele-
portare mai pregnante. Mobilitatea lor a crescut
enorm odat  ̀cu warp gate-urile sau cu abilit`]i pre-
cum blink-ul stalker-ilor. Capacitatea lor de cloack-
ing a sc`zut îns` odat` cu dispari]ia arbiter-ului,
înlocuit în SC2 de mothership.
Rasa biologic` zerg a evoluat [i ea. Reginele nou
introduse în joc sînt esen]iale pentru macro-econo-
mia zerg-ului. De asemenea, creep-ul, mîzga dez-
gust`toare secretat` de cl`dirile vii, a crescut în

importan]`, fiind secretat` acum [i de overlord
sau de creep tumor. Invazia zerg se exprim` ast-
fel plenar prin mucozit`]ile care se întind pe mari

por]iuni ale h`r]ilor odat` cu timpul. Orice unitate
zerg se mi[c` mai repede pe creep, iar zerg-ul are
vizibilitate în orice zon` acoperit` de acesta.
Rasa bio-tehnologic  ̀uma n  ̀este [i de data aceas-
ta un compromis bine balansat între extremele zerg
[i protoss. Cu unit`]i bio mult mai puternice decît în
Broodwar, terranii sînt considera]i de mul]i ca fiind
prea puternici. Probabil, Blizard va corecta micile ine-
chit`]i în patch-uri viitoare. În rest, terranii sînt spec-
taculo[i prin thor, unitate de asalt mare cît o cl̀ dire
[i prin omnipotentul battlecruiser.
Gameplay-ul este testat deja de luni bune [i balansul
este foarte bun atît în early game cît [i în middle
game. Cu toate astea, pe unele h r̀]i, middle game-
ul favorizeaz` anumite time push-uri terrane sau
protoss. Late game-ul apar]ine zerg-ului, dac` me -
ciul nu a fost compromis mai devreme. Broodlorzii,
unitatea suprem` aerian` care a înlocuit gardianul,
fac totul mult mai simplu pentru zergul zgîrcit [i
con[tiincios, care a economisit vespena. Nu am
terminat înc` misiunile. De[i povestea e intere-
sant`, misiunile sînt în general pentru copii, pentru
n00bi sau pentru cei care nu prea în]eleg ce
înseamn` e-sports. Starcraft se joac` pe Battlenet
împotriva altor juc`tori umani. Sau zergi sau proto-
ssi. E mai mult decît un joc, e un sport. B

În Coreea, exist` 11 mari echipe de Starcraft.
Pentru fiecare, sponsorii cheltuiesc vreo 20 mi -
lioane $ pe an. În total, 300 de juc`tori au statu-
tul de profesionist. Ei sînt într-un permanent

cantonament [i joac` 12 ore pe zi.

Astronautul Daniel T Barry a luat Starcraft cu el
în spa]iu în anul 1999. Jocul a orbitat de 153 de
ori în jurul P`mîntului. Acum, jocul se g`se[te în
vitrina de onoare de la sediul Blizzard.

La Universitatea din Berkley, California se stu-
diaz` materia «Teoria jocurilor». În 2009, cursul
a fost vreme de 14 s`pt`mîni despre teoria [i
strategia Starcraft.

Ca parte a campaniei publicitare pentru
lansarea Starcraft II, dou` avioane Boeing
747 apar]inînd Korean Airlines au fost ilustrate
în întregime cu scene din Starcraft.

storemags & fantamag - magazines for all



STR~NEPOTUL LUI BRAM STOK-
ER NU IESE DIN BUSINESS-UL DE
FAMILIE. Dacre Stoker, urma[ul
legitim,  \mpreun` cu Ian Holt, au to -
rul profesionist, face carier` inclusiv
\n colec]ia “Thriller & Mystery” de la
Humanitas.

DRACULA, MORTUL VIU
Dac` dori]i s` revede]i: au trecut 25
de ani de c\nd Dracula a fost r`pus în
cas telul lui din Transilvania (nici vorb`
de retrocedare, deocamdat`!). În a -
cest r`stimp, Mina [i Jonathan Hark-
er au finalizat rela]ia lor romantic`,
av\nd un copil, pe Quincey,  cel care
viseaz` o carier` artistic`, încurajat
de un misterios actor romån (iar̀ [i, nu
se pune problema s  ̀fie Marcel Iure[,
dar e loc de o coproduc]ie – noi d`m
tenebrele); doctorul Seward a c`zut
prad` dependen]ei de morfin` (la

crack, va ajunge, probabil, abia \n
continuarea continu r̀ii); Arthur Holm -
wood a l`sat furia [i resenti men tele
s`-i macine via]a, asemenea tuturor
frustra]ilor lumii; iar profesorul Van
Helsing … ei bine, profesorul male -
fic a ajuns un b`tr\nel aparent inofen-
siv. Dac` a[ scrie reclama pentru un
hit de box office american (cartea va
ajunge film, s\nt sigur, de[i nu pariez
tot pe Coppola), a[ ad`uga sen-
ten]ios: “Echilibrul precar al vie]ilor
lor, marcate de tragediile trecutului,
este spulberat atunci c\nd o m\n`
uciga[` începe s`-i v\neze. S` fi învi-
at Dracula, însetat de r`zbu na re? Sau
o for]̀  mult mai cumplit̀  ame nin]̀  s`
cotropeasc` lumea, scufund\nd-o în
întuneric? Str`zile sumbre ale Lon-
drei invadate de ce]uri devin scena
unei nea[teptate [i s\ngeroase
înfrunt`ri finale”. Romanul Dracula,

mortul viu este semnat de Dacre
Stoker, str`nepotul lui Bram Stoker,
[i Ian Holt, scriitor [i scenarist. Pornind
de la însemn`rile lui Bram Stoker,
aflate în arhiva familiei, cei doi au
creat singura continuare legitim` a
romanului, în spiritul inten]iilor literare
[i în stilul lui Stoker, p`rintele lui Dra -
cu la [i, practic, întemeietorul genului
horror. Brrrr! Umbra lui Dracula plu -
te[ te amenin]`tor [i, \ntr-un fel, sedu -
c`tor. Cartea te prinde [i \n]elegi de
unde s-au inspirat scenari[tii vam-
pirologi/vampirofili de azi…

TREI FEMEI
|ntr-o lume tot mai preocupat` de
calcule [i socoteli meschine, mai este
loc [i de o poveste de dragoste!
Scriitorul Stelian }urlea \mi face bucu-
ria de a-mi trimite un nou roman, \n
care tema iubirii cir cum scrie o dram`

social-istoric`. Romånia postbelic`
este portre ti zat` prin intermediul a
trei genera]ii de femei din aceea[i
familie, care poart`, \n descenden]`
direct`, povara unui mister sf\[ietor.
Eroina, Anca, a dat teste pentru trupa
de dans a lui Michael Flatley, \ns`
trebuie s` revin` de urgen]` \n ]ar`,
pentru c` a fost \n[tiin]at` de moar -
tea subit` a mamei sale. Moarte care
se dovede[te a fi un asasinat, iar
Anca, din dansatoare, devine detec-
tiv. Ea va scormoni \n arhive, recom-
pun\nd astfel o jum`tate de secol
de istorie a unei ]`ri stigmatizate de
contextul politic. Dar, dincolo de
nenorocirile [i tot absurdul ciumei
ro[ii, mai e loc [i de iubire! Stelian
}urlea jongleaz  ̀cu dexteritate re gis -
trele narative, evit\nd abil capcanele
roman]ios-patetice pe care subiectul
i le \ntinde ne\ncetat. Meritul final al
c`r]ii este c ,̀ de[i transmite un mesaj
politic dur, poate fi citit` f`r` \ncr\n -
ce nare. O poveste! Una din acele
pove[ti necesare, nu pentru a ne
\mp`ca \n vreun fel cu stafiile trecu-
tului, ci pentru a le exorciza prin
iubire. O iubire a-temporal̀  care vin-
dec` \n sine…
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in carte

Urma[ii lui Bram Stoker
La \ncheierea vacan]elor, iat` c\teva din c`r]ile de
succes ale verii 2010, feat. Dracula, mortul viu!
Texte de Dan-Silviu Boerescu
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Jurnalul c`l`toriei
celor doi mari scriitori
satirici ru[i \n Lumea
Nou` moduleaz`
umorul slav, sprijinit
pe un sim] al detaliu-
lui ie[it din comun, \n
décor nord-american.
Portretul SUA se ba -
zeaz` pe jocul dintre
realitate [i aparen]`.

|n]elegerea comporta-
mentului uman poate
duce la concluzii sur-
prinz`toare, demon-
str\nd c\t de multe
feste ne joac` mintea
[i cum s\ntem perma-
nent la dispozi]ia ha -
zardului. Ironia este c`,
adesea, facem gre[eli
\ncerc\nd s` ne apro -
piem de perfec]iune.

A sosit timpul ca
v\nz`torii profe si o ni[ti
s` pun` stop ideii de
a vinde cu orice pre],
\ncerc\nd s`-i fac` pe
clien]ii poten]iali s`-[i
doreasc` s` cumpere.
Este revo lu]ia nece-
sar` din sistemul de
v\nz`ri, mai ales pen-
tru o perioad` de
criz`…

Selling
Sucks

Frank J.
Rum-

bauskas Jr.
Injoy Books

Colec]ie de povestiri
care articuleaz` un
fascinant puzzle na -
ra tiv, cartea este, de
fapt, un roman alc` -
tuit din miniromane,
toate av\nd pe fundal
un Mexic aflat la in -
ter sec]ia dintre fabu-
los [i grotesc. Un cla-
sic latino-american!

America 
f`r` etaje

Ilf [i Petrov
Polirom

Toate 
familiile
fericite
Carlos

Fuentes
Curtea
Veche

Continuare a romanu -
lui Prima zi, cartea reia
povestea de dra goste
a prota go ni[ ti lor, com-
bina]ia dintre un
astrofizician [i o spe-
cialist` \n arhe o lo gie
fiind una simbolic`.
Iubirea e considerat` o
sum` a cunoa[terii, nu
doar o aventur`.

Prima
noapte

Marc Levy
TREI

Bulg`rele de z`pad` 
al lui Warren Buffett
“Via]a este exact ca un bulg`re. Esen]ial este s` g`se[ti o z`pad`
bun` [i un deal cu adev`rat lung” – astfel \[i rezum`, plastic,
filosofia cel mai mare investitor al lumii (dar [i cel mai mare
filantrop!). Considerat “Oracolul din Omaha”, prietenul lui Bill
Gates [i fondatorul Berkshire Hathaway a permis, \n premier`,
accesul unui ziarist \n intimitatea sa. Alice Schroeder a putut s`-l
\nso]easc` pe Buffett la petrecerile de familie, dar [i la \nt\lnirile de
afaceri! Rezultatul este impresionant, chiar [ocant: Warren Buffett
nu e deloc mogulul rece pe care ni l-am putea imagina, ci o com-
bina]ie imprevizibil` de for]` [i fragilitate. El demonstreaz` c`
paradoxul, nu liniaritatea, guverneaz`, subtil, lumea…

Alice Schroeder – Bulg`rele de z`pad`. 
Warren Buffett [i via]a ca afacere, Injoy Books.

Mai aproape de
Umberto Eco dec\t
de Dan Brown,
autoarea american`
evoc`, pe un schelet
narativ bine articulat,
un conflict din sfera
fantasticului negru
\ntre urma[ii primului
om [i urma[ii
…\ngerilor. Problema
st` \n faptul c` exist`
[i meti[i!

Angelologia
Danielle
Trussoni

Litera 
Interna]ional

Ira]ional 
\n mod 

previzibil
Dan Ariely

Publica

ARTA DE A C~L~TORI
LA VREME DE CRIZ~
Poate c` nu toat` lumea a mai putut
pleca \n concedii “afar`” anul aces-
ta. |ns` criza nu ne poate lua drep-
tul de a visa, iar vacan]a poate fi una
aspira]ional`. Iar ceea ce ne dorim
azi se poate \mplini, din nou, m\ine!
De aceea, [i mie continu` s` \mi
plac` literatura de c`l`torie indife -
rent de formele ei de actualizare. 
Varianta A … de la Album: 100 de
minuni ale Italiei, superbul album
scos de Ed. ALL, care pano ra mea z`
Cizma din Alpi p\n` \n Sicilia. Eu,
unul, r`m\n, \n continuare, cu nos-
talgia Toscanei, locul \n care viile se
\ngem`neaz` cu livezile de m`slini,
iar casele vechi, de epoc`, nu par
niciodat  ̀reproduceri de mucava. S`
\nchin`m un Brunello di Montalcino
pentru viitoarele noastre vacan]e
aici!
Varianta (volumului) G … de la Ghid
Practic: continu` seria TOP 10 Dor-
ling Kindersley scoas` de Litera
Interna]ional. Ultimele dou` titluri:
Top 10 Andaluzia [i Costa del Sol,
Top 10 Provence [i Coasta de Azur.
Pe vremuri, am f`cut aceste circuite
cu …autocarul, \ns` le-am gustat
secund` de secund`. Merit` \ncer-
cate din nou, cu o companie low
cost, m`car!
|n fine, varianta X … de la (paro dic)
Xenofobie: la Nemira, au ap`rut
dou` noi titluri din seria Ghidul
Xenofobului, av\nd ca protagoni[ti
Grecii [i Sco]ienii. Lecturi savu roase,
care pot fi verificate [i pe viu, cu sau
f`r` uzo sau whisky! B

1. LYNDA GRATTON – Puncte
fierbin]i. Secretul companiilor care
debordeaz` de energie [i inova]ie,
Publica. 
Autoarea este profesor de ma na  ge -
ment la London Business School,
un de conduce programul “Strate-
gia de resurse umane \n tran -
sformarea organiza]iilor”. Mai e
ceva de ad` u gat?

2. MORTEN T. HANSEN –
Colabo rarea. Lideri care evit` cap-
canele, creeaz` unitate [i ob]in rezul-
tate extraordinare, Curtea Veche. 
Cartea apare \n colec]ia Profit, iar
edi]ia \n limba romån` are prefa]`
de Mugur Is`rescu [i postfa]  ̀de Emil
Hure zeanu.

3. CHRISTOPHE ANDRÉ – Imper-
fec]i, liberi [i ferici]i. Practici ale
stimei de sine, TREI. 
Cred c` este exact ceea ce \[i doresc
cei mai mul]i dintre noi \n acest
moment! Ideea e “S` ac]i o nezi f`r`
s` te temi nici de e[ec, nici de jude-
cata celorlal]i”.

4. ANTHONY SILARD – Leader-
ship total. Ghid practic pentru a-]i
transforma viziunea asupra vie]ii \n
realitate, Curtea Veche. 
Ceea ce-mi place la astfel de c r̀]i e c`
subtitlul sintetizeaz` perfect toat`
argumenta]ia. Nici nu mai e nevoie s`
cau]i prezentarea pe Amazon!

5. SHARON BEGLEY – Antre-
neaz`-]i mintea, modeleaz`-]i
creierul. O nou` [tiin]` ne dez v` lu ie
poten ]i alul extraordinar de care
dispu nem, Curtea Veche. 
Colaborarea dintre mae[trii budi[ti
(\ncura ja]i de Dalai Lama, care [i prefa -
]eaz` cartea) [i savan]i din diferite
dome nii a dus la dezvoltarea disci plinei
numite “conectivitatea neuronal̀ ”. Ac -
tivitatea mental̀  poate modela creierul,
nu doar invers!

6. MICHEL LACROIX – S` ai un
ideal, TREI. 
|n seria “ Acum pentru viitor”, con-
troversa filosofic` generat` de \ntre-
barea “Chiar trebuie s  ̀ai un  ideal ca
s` fii fericit?”  este rezolvat`. Chiar
trebuie s` ai un ideal ca s` po]i duce
o via]` psihic` s`n`toas`.

7. TONYA REIMAN – Limbajul
trupului. Cum s` ai succes \n plan
profesional [i \n plan personal,
Curtea Veche. 
Un (o) Peter Collett din America de co -
deaz̀  semnalele secrete ale tru pului…

BONUS. JOHN FARNDON –
Bine c` e[ti tu de[tept! Cea mai
scurt` cale de la impostur` la val-
oare, Nemira. 
F`r  ̀nici o leg`tur  ̀cu cele 7 titluri sa -
van te anterior citate, o suit  ̀de \ntre -
b`ri aparent simple, dar, \n realitate,
im posibile. |ntre altele: “Cum v-a]i pu -
tea m`sura greutatea propriului cap?”.

TOP     NON-FICTION
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in film

S l̀ta]i-o pe Mrs. Salt!
Cu Salt, Angelina Jolie [i-a \mplinit una din 
fantasmele ei actorice[ti: s` fie varianta feminin` 
a lui James Bond.
Text de Liliana Urian

CEL PU}IN ~STA E UNUL din mo -
tivele, m`rturisite, pentru care a ac -
 cep tat f̀ r  ̀rezerve rolul din Salt (oferit
ini]ial lui Tom Cruise). Cel̀ lalt motiv
e c` vroia s`-[i recapete silueta pier-
dut` dup` na[terea gemenilor [i „s`
\[i reactiveze celule din corp, dup` o
pauz` de un an”.  Obiectiv atins cu
v\rf [i \ndesat, c`ci filmul lui Phillip
Noyce a solicitat-o, fizic, la maximum.
Dar cine este Salt, Evelyn Salt? Iat` o
\ntrebare a naibii de dificil̀  pe care,
nu vreau s` v` descurajez, dar o s` 
v-o pune]i pe tot parcursul filmului [i,
\n final, tot n-o s` fi]i prea l̀ muri]i. De
ce? Fiindc` unele persoane nu s\nt
cine sus]in ele c  ̀s\nt, de-aia! (se-aude
din off voce raisoneur-ului). Dar s-o
lu`m pe \ndelete. |n primul r\nd, Salt
(\n varianta blond`) este unul dintre
cei mai buni agen]i de opera]iuni spe-
ciale ai CIA-ului. Preg`tit`, loial` [i
rezistent` la tortur`, dup` cum ne
d`m seama \nc` din primele cadre,
c\nd Salt are de-a face cu ni[te coreeni
nemilo[i din gheara c`rora scap  ̀ni]el
cam [ifonat`. A, [i mai are un talent:
s` scoat` informa]ii de la inamic.

Numai c`, de data asta, dezertorul
rus interogat spune totul de bun`voie,
ba, culmea, o mai d` [i \n g\t ca...
spion rus,  adic t̀elea „c\rti]̀ ” cu nume
de cod KA-12! Moment \n care Ev
(cum o alint` colegii) nu a[teapt` ca
informa]ia s` fie verificat` [i
nevinov`]ia ei confirmat` (o fi [tiind
ea de ce) [i o ia din loc, cu toate tru-
pele CIA-ului pe urme, se-n]elege!
Cum reu[e[te s` ias` din blindatul
sediu al intelighen]iei americane? P ì,
chiar dac  ̀n-are \n dotare sofisticatele
gadget-uri-arme ale lui Bond, Salt are
o ingeniozitate de invidiat, a[a c ,̀ ]ac-
pac, me[tere[te niscaiva bombe din
produse de cur`]at, folose[te un
instinctor pe post de arunc`tor de
fl̀ c`ri [i pe-aci ]i-e drumul. Adic` pe
ni[te autostr`zi suspendate de unde
Salt face salturi spectaculoase, ba se
mai ca]`r` [i pe cl̀ diri, de nu mai [tii
c\nd e Lara Croft [i c\nd Spider Man.
Pentru derutarea adversarului, intr`
\n scen` Salt \n variant` brunet`, Salt
cu c`ciul̀  \ndesat` pe frunte ori cu
masc  ̀de latex pe chip. Dar alerg t̀ura
continu`, mai ales c`, \ntre timp, Ev

[i-i pune \n cap [i pe ru[i, de care nu
era tocmai str`in` (ba chiar o rupe
bine pa ruski [i are ceva amintiri din
copil̀ rie cu ei), care \i r̀ pesc [i –oops!
– chiar \i ucid so]ul (acum a]i \n]eles
de ce am pus Mrs. \n titlu?), care so]
oricum habar n-avea cu ce se ocup`
nevestica lui, a[a c  ̀faza e cam aiurea.
Dar deja n-are rost s` v` mai str`dui]i
s` \n]elege]i ceva fiindc` ac]iunea nu
mai are pic de logic`, iar Salt, chiar
dac` s l̀tat` de vreo dou` ori, scap`
de fiecare dat`, c`tu[ele de la m\ini
ne\mpiedic\nd-o s` dea cu capul (\n
gur`!), s` electrocuteze un [ofer sau
s  ̀sar  ̀dintr-un elicopter \n ap  ̀[i s .̀..
\noate p\n` la mal. Dar ce conteaz`
logica \ntr-un film cu Angelina Jolie?
Tot mai scump` la vedere, devotat`
mai mult cauzelor umanitare dec\t
carierei artistice, actri]a a declarat de
multe ori c` nu va mai juca \n filme
dec\t accidental, doar pentru a onora
proiecte personale sau – cazul de fa]`
– pentru... a-[i dezmor]i picioarele!
Altfel spus, doar de pl`cere. Or,
pl̀ cerea ei este – [i \nc` cum! – [i a
noastr`. B

AMERICANUL
Jack este un american, dar nu unul
lini[tit, de[i a[a pare. De profesie asasin,
e mereu pe drumuri, adic  ̀\n misiune.
Dup  ̀ce o cam zb\rce[te cu un job prin
Suedia, el se retrage \ntr-un or̀ [el din
Italia ca s  ̀se mai refac  ̀[i s  ̀me[te reas -
c  ̀o arm  ̀pentru o belgianc  ̀misteri oa -
s .̀ Dar, de unde era cam singuratic,
Jack se apropie de locuitori,
\mprieten\ndu-se cu preotul, care \l cam
cite[te, b`nuindu-l plin de p`cate. Jack
este \ns  ̀mai pu]in interesat de Dum-
nezeu [i mai mult de Clara, o femeie fru-
moas  ̀[i pasional̀ .
Regia: Anton Corbijn
Cu: George Clooney
Distribuit de Ro Image 2000

B~RBA}II CARE UR~SC FEMEILE
Crede]i c  ̀o punkeri]̀  ciudat̀ , cu tatua-
je [i piercinguri, \mbr̀ cat̀  toat̀ -n piele
[i c l̀are pe o Harley nu poate fi de
partea legii [i un excelent investigator,
mai ales dac  ̀e [i o hakeri]̀  \nver [u -
nat̀ ? |nseamn  ̀c  ̀n-o cunoa[te]i pe
Lisbeth Salander, eroina trilogiei Milleni-
um, care i-a adus suedezului Stieg Lars-
son o glorie postum .̀ Ecranizarea pri -
mului roman din serie este un mistery-
thriller tenebros care te ]ine cu sufletul la
gur̀ . Se zvone[te c  ̀Naomi Rapace, va
fi nominalizat̀  la Oscar pentru rolul lui
Lisbeth. {i c  ̀David Fincher preg t̀e[te
deja un remake american.
Regia: Niels Arden Oplev
Cu: Naomi Rapace, Michael Nyqvist
Distribuit de Independen]a Film

CONCURS 5X DVD
PRO VIDEO
Dac  ̀s\nte]i un admirator
al lui Elvis ([i nu se poate
s  ̀nu fi]i!), afla]i c  ̀tocmai
s-a lansat pe DVD, Elvis \n
turneu, un documentar
fascinant, recompensat cu

Globul de Aur, realizat \n 1972. Pelicula
surprinde scene inedite din via]a rege -
lui rock’n’roll-ului \n timpul unui turneu
prin 15 state americane. Film r̀ile \n
split-screen (divizarea ecranului \n mai
multe imagini concomitente diferite),
transpun magistral energia show-ului.
Bonus: interviuri cu Elvis, secven]e din
diferite show-uri tv, plus o serie de
montaje cu primele lui \nregistr̀ ri.

Ca s  ̀vede]i toate astea, nu v  ̀r̀ m\ne
dec\t s  ̀intra]i pe www.playboyroma-
nia.ro [i s  ̀r̀ spunde]i creativ la \ntre-

barea pus  ̀pe site.
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Stevie Ray
Vaughan 

Texas Flood
(1983) 

Albumul de debut care i-a
adus recunoa[tere imediat` [i
mai multe nominaliz`ri la
Grammy. Solo-urile impresio -
nante ale lui Vaughan [i vocea
sa cu un timbru aparte redau
“arderea lent`” caracteristic`
blues-ului texan, iar hiturile
Texas Flood [i Pride and Joy 
[i-au cucerit statutul de veri-
tabile evergreens. 

Muddy Waters 
Live at 

Newport 
(1960) 

Peter Green
The Robert 

Johnson 
Songbook (1998)

Buddy Guy &
Junior Wells 

Play the Blues
(1972)

Johnny Winter
Third Degree

(1986)

Blues-ul de Chicago se distin -
ge de cel de Mississippi. Unul
dintre cele mai str l̀ucite
albume ale genului, îmbi narea
perfect` dintre virtuozitate [i
umor, este aceast` colaborare
dintre renumitul chitarist
Buddy Guy [i un solist de o
sensibilitate aparte, Junior
Wells. 

Un alt album de marc` al blues-
ului de Chicago, Live at New-
port este înregistrarea unuia
dintre cele mai spectaculoase
concerte – cel de la festivalul de
jazz de la Newport – ale lui
Waters. Albumul reune[te
c\teva dintre cele mai bune
interpret`ri live ale hiturilor artis-
tului. 

Third Degree are meritul de
a sintetiza diverse sub-
genuri de blues. Fanii genu-
lui au parte de tot ce le
pofte[te inima: de la blues-
ul lent, r`v`[itor (Third
Degree, Broke and Lonely)
[i pîn` la cel ritmat, tem-
peramental (Mojo Boogie,
Shake Your Moneymaker).

Robert Johnson (1911 – 1938) a
fost o legend` a blues-ului au -
tentic de Mississippi. Dup`
dou` decenii de t`cere, fonda-
torul Fleetwood Mac, Peter
Green [i-a f`cut revenirea
spectaculoas` al̀ turi de trupa
sa Peter Green Splinter Group,
lans\nd acest album care cons-
ta în întregime din compozi]ii
ale lui Robert Johnson.

PLAYBOY: Cît este de r`spîn-
dit blues-ul în Romånia?
BARBERA: Este un limbaj care în
Romånia se manifest` timid, la o
scar` de cîteva mii de persoane.
Ceea ce oricum este foarte bine.
Este o ni[` a cîtorva oameni pasi o -

na]i. Exista la Jimbolia un primar care
f`cea festivaluri de blues – am fost
[i invitat acolo, în 2006. Cel mai
important eveniment de specialitate
din Romånia de azi este Festivalul
de la Sighi[oara, din februarie, care
va ajunge la a [aptea edi]ie în 2011.

PLAYBOY: Unde se ascult`
blues în Bucure[ti?
BARBERA: Blues se ascult` la Big
Mamou, pe cheiul Dîmbovi]ei. Este
singurul club care are s`pt`mînal
concerte de blues. Cu noroc, mai
po]i g`si blues ca fond muzical, dar

mai pu]in pe scen`, live. Mai sînt
cluburi care strecoar` cîte un concert
de blues, dar cel mai important e s`
ai acas` o colec]ie cu albume
esen]iale. 
PLAYBOY: Recomand`-mi cele
mai tari 5 albume de blues 
BARBERA: 1. The Robert Johnson
Songbook, 2. Buddy Guy and Junior
Wells Play the Blues, 3. Stevie Ray
Vaughan – Texas Flood, 4. Muddy
Waters Live at Newport [i 5. Johnny
Winter – 3rd Degree. Ar mai fi nevoie
de vreo cincizeci de albume…
PLAYBOY: Putem face o para-
lel` Mississippi – Dun`re? 
BARBERA: Blues-ul a avut mare suc-
ces în America, atunci cînd muzi ca
de pe planta]ii a ajuns în baruri. A
cunoscut o deosebit` popularitate
tocmai datorit` simplit`]ii [i a mo -
du lui visceral de interpretare. Asta
se refer` [i la jazz, care a pornit ca o
muzic` de divertisment. Ulterior, a
fost preluat de albi [i transformat în
muzic  ̀a elitelor. Azi, diferen]a dintre
muzica a[a-zis artistic` [i cea creat`
cu un scop strict comercial este mai
pregnant` decît oricînd. Iar paralela
aia Mississippi – Dun`re o po]i face
[i tu, dac` te ui]i cît este de mare
Mississippi [i cît este de mic` por -
]iunea de Dun`re din ]ara noas tr`.
Poporul nostru face o grav` confuzie
între m`re]ie [i grandilocven]`. 
PLAYBOY: Cum poate blues-ul
s` lupte cu muzica de consum
a acestor vremuri?
BARBERA: Nu trebuie s` se lupte.
Via]a nu e o lupt`. Dup` ce te implici
20 de ani în muzic`, ajungi s` în]elegi
c` e loc sub soare pentru toat`
lumea. Las`-i pe cei m`run]i s` se
lupte unii cu al]ii; standardele mele
sînt legate de arti[tii mari. Ace[tia
m-au înv`]at c` fiecare om e liber
s` se exprime în limita cuno[tin]elor
[i a experien]ei sale. B

Unora le place blues-ul…
Cum vii dinspre Mississippi spre D\mbovi]a, dai 
de singurul club din Bucure[ti \n care se c\nt` blues.
Berti Barbera este un connoisseur al genului. 
Interviu de Lorena Lupu; foto: Ciprian Sterian / Mediafax Foto

in muzic`
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advertorial

Str`lucire ca-n prima zi cu

CINE ESTE MR CAP? Nimeni altul dec\t liderul
pie]ii suedeze pe segmentul de îngrijire a automo-
bilelor, acum prezent [i în Romånia, la Bucure[ti. Se
poate vorbi despre servicii exclusiviste deoarece
acestea s\nt oferite de tehnicieni specializa]i [i
preg`ti]i în Suedia [i folosesc produse patentate,
chimicale [i tratamente create în laboratorul propriu
din Suedia. 
Rezultatele s\nt remarcabile. Exteriorul [i interiorul
ma[inii vor ar`ta ca noi ([i chiar mai bine dc\t atunci
c\nd ma[ina era nou )̀. Mai mult dec\t at\t, exteriorul
[i interiorul ma[inii vor fi acoperite cu un strat pro-
tector care va spori rezisten]a la praf [i la alte ele-
mente d`un`toare. Vopseaua care acoper  ̀ma[ina
este similar` cu propria piele, adic` are pori. La fel
ca epiderma, necesit̀  cur̀ ]ire, tratament [i protec]ie.

Luciul se m`soar̀  în unit̀ ]i de str̀ lucire. Îns ,̀ în ciuda
a ceea ce crede majoritatea oamenilor, ma[inile
noi nu au neap`rat cel mai mare grad de str l̀ucire. 
Atunci c\nd un autoturism iese pe poarta fabricii, are
în jur de 95 de unit`]i de str l̀ucire. {i asta deoarece,
înc` de la primul drive test, elemente precum pra-
ful, pic`turile de ploaie, razele solare încep s  ̀dete-
rioreze vopseaua. Un tratament de la Mr CAP va
p`stra acea senza]ie unic  ̀de nou iar ma[ina va fi cu
mult mai str l̀ucitoare dec\t atunci c\nd a]i v`zut-o
prima dat ,̀ de[i poate avea [i c\]iva ani vechime.Un
tratament personalizat 
PUNCTUL DE PLECARE const` într-o inspec]ie
am`nun]it` a ma[inii pentru a determina [i analiza
starea interiorului [i a exteriorului ma[inii [i a alege
tratamentul adecvat, care va da rezultate maxime.

Urmeaz` o cur`]are atent` [i complet` a sa[iului.
Urmeaz` cur`]area complet` a interiorului precum
[i a compartimentului motor. Toate suprafe]ele din
habitaclu vor avea parte de un tratament persona -
lizat iar cele textile vor trece printr-un proces similar
cur`]`toriei chimice. 
ULTERIOR, ACESTEA vor fi impregnate cu UG-2,
o substan]  ̀invizibil̀  care respinge praful, f`c\nd ca
interiorul s` fie mai u[or de aspirat [i men]in\ndu-l
curat pentru mai mult̀  vreme. Dup  ̀aceste procese,
vor fi îndep r̀tate chiar [i cele mai fine zg\rieturi [i vor
fi cur`]a]i to]i porii din vopsea. La final, se aplic` Mr
CAPs FormulaU™, unul dintre cele mai mari secrete
ale succesului Mr CAP [i care face ca ma[ina s`
arate mai frumoas` [i mai str l̀ucitoare dec\t atunci
c\nd era nou`, dar [i s` fie mai u[or de între]inut.
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in gastro wine

PE SOMMELIERUL MARIAN TIMOFTI
\l [tiam pasionat de marile vinuri ita -
liene. |n magazinul s`u, Arte e Vino
(Bd. M`r`[e[ti, nr. 2B), degustasem
doar licorile Toscanei, bun`oar .̀ A[a
c  ̀am privit cu u[oar  ̀circumspec]ie
invita]ia sa la o sear̀  valencian .̀ …Dar
a me ritat s`-l vizit`m [i de data asta!

3XCAVA. Spaniolii au propria lor
variant  ̀pentru [ampanie – cava. O
b`usem numai pe cea catalan`,
ob]inut  ̀din soiurile Macabeo, Parel-
lada [i Xarel.lo, \ns  ̀am putut consta-
ta c  ̀st  ̀\n picioare [i cava Coto d’Ar-
cis, prezentat` \n trei variante: Brut,
Brut Nature, Brut Especial. De fiecare
dat ,̀ este vorba de Macabeo 100% [i
concentra]ie alcoolic  ̀12%. B`utur`
recomandat  ̀pentru aperitive, pe[te,
m\nc`ruri u[oare cu carne alb`, de
r`cit bine la 5-8 grade Celsius.
LUNA DE MAR. Cupaj ro[u din
soiuri interna]ionale (Merlot, Shiraz,
Cabernet Sauvignon), c`rora li s-a
ad`ugat, pentru culoare local̀ , Tem-
pranillo. Un vin proasp`t, \nc` t\n`r
(2007), incitant am`rui, cu parfum de
fructe [i o oarecare astringen]`. De
b`ut, la 16-18 grade Celsius, mai pe la
\nceputul mesei, \naintea vinurilor
grele, poate \n compania felului intro-
ductiv cu carne ro[ie.
COTO D’ARCIS CRIANZA. Tot un
cupaj, pe structur̀  de Cabernet Sauvi-
gnon [i Merlot, cu soiurile locale Tem-
pranillo [i Bobal. |nvechit 9 luni \n
butoaie de stejar, are un atac taninos
moderat. Buchetul e unul de fructe
ro[ii u[or terciuite, cu un final care
aminte[te de lemn dulce. Potrivit cu
carnea ro[ie mai suculent  ̀[i c\rna]ii
spanioli chorizo.
1920. Denumirea trimite la anul \n
care 70 de vinificatori valencieni [i-au
unit for]ele \ntr-o cooperativ .̀ Cupaj
ro[u exemplar, de Merlot, Shiraz [i
Cabernet Sauvignon, din struguri
cule[i numai de pe parcele selec]io -
nate.A fost \nvechit 12 luni \n butoaie

de stejar fran]uze[ti [i ungure[ti.
Fructele de p`dure ro[ii [i negre dau
notele domi nante de gust, \nso]ite de
condimente. Servit la temperatura
camerei, de preferin]  ̀\mpreun  ̀cu
m\nc`rruri pe baz  ̀de orez, pui, carne
rece sau br\nzeturi.
LES FALLES. Un vin bun de iscat
controverse! Pe de o parte, un soi
tipic spaniol – Bobal – dar consi -
derat mai de m\na a doua. Pe
de alt` parte, o selec]ie din
strugurii produ[i (maximum doi
ciorchini pe butuc) de vi]e
b t̀r\ne de o sut̀  de ani! |n total,
din recolta 2007, s-au f`cut doar
2.500 de sticle! Nu seam`n` la
gust cu nici unul dintre soiurile de
baz`. Contrariaz` prin nota de
piele ud .̀ Se spune c  ̀merge bine
la o paella valenciana (cu pui, adic ;̀
f̀ r̀  pe[te!), dar gazda noastr̀  ne-a
oferit tartine cu trufe italiene[ti,
care au disp`rut imediat, con fir -
m\nd ineditul mariaj de gusturi.
MOSCATEL 2009 LUZ DEL
MEDITERRANEO. Un vin alb
dulce, cu arome de soc [i fructe
exotice. Dulcea]a se balanseaz`
bine cu aciditatea, f`c\nd ca
b`utura s` poat` fi folosit` [i la
aperitiv, nu doar la desert. Tre-
buie, oricum, r̀ cit la 6-7 grade Cel-
sius.
MISTELA MOSCATEL TURIS.
Tot un Moscatel, dar unul licoros,
cu 15% alcool (f`r  ̀a fi fortificat).
Mai pu]in echilibrat [i prea tribu -
tar ca racterului de “lichior”. O
parte din boabe au fost l̀ sate
s  ̀se stafideasc  ̀la soare [i asta
explic  ̀par]ial dulcea]a sa exce-
siv “licoroas`”, departe, \ns ,̀ de
Tokaj-ul sau Sauternes-ul din boa -
be atacate de nobilul mucegai
Botrytis… B

Valencia, l\ng` Parcul Carol

C`t l̀in P`duraru este critic de vin, co-autor Ghidul vinurilor
2009-2010, fondator Vinexpert, membru ADAR (Asocia]ia
Degust`torilor Autoriza]i din Romånia) [i FIJEV (Federa]ia
Interna]ional̀  a Jurnali[tilor de Vin). www.catalinpaduraru.ro

Dan-Silviu Boerescu a scris, \ntre altele, Ghidul vinurilor
(edi]iile 2008 – 2010), Gr`dina Imperiului, Istoria erotic  ̀a
micului dejun [i M\nc`ruri de alt`dat ,̀ vinuri [i vechi b`uturi
romåne[ti. A editat Dictatura gastronomic  ̀de C. Bacalba[a.

Pre] de o sear`, la Arte e Vino se poate
pune \n scen` o cram` valencian` 
inedit`…
Text de Dan-Silviu Boerescu [i C`t`lin P`duraru;  Foto: George {erban
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R~ZVAN R~DULESCU

|ntre Cristi Puiu 
[i Star Wars

Este unul dintre cei mai reputa]i scenari[ti romåni tineri,
co-autor al unor filme ca Moartea domnului L`z`rescu,

Marfa [i banii sau Boogie. Un scriitor profesionist. Acum,
are o nou  ̀]int :̀ regia de film.  

Interviu de Lorena Lupu, Foto: Andrei P`curaru

1.  PLAYBOY: Ai avut o colaborare fructuoas`
cu Cristi Puiu. S\nte]i [i buni prieteni, nu-i
a[a?
R~DULESCU: Ne-am cunoscut \n ’92 sau ‘93.
Se \ntorsese din Elve]ia \ntr-o scurt` vizit`.
Avea un apartament \nchiriat \n Balta Alb`.
Am stat o noapte \ntreag` de vorb`. Pe urm`,
ne-am tot \nt\lnit. Puiu locuia \n continuare \n
Elve]ia [i venea \n ]ar` din c\nd \n c\nd. Eu
eram student la regie de oper`, pasionat de
opera baroc`. Cristi mi-a trimis foarte multe
pachete cu casete. Mul]umit` efortului s`u,
am adunat o lad` uria[` de casete, pe care
ulterior le-am \nlocuit cu CD-uri. E \ntotdeau-
na fascinant s` ai de-a face cu el. E o persoan`
de o ascu]ime a min]ii redutabil`. Am petrecut
mult timp la el acas`, uit\ndu-ne la filme. Eu nu
aveam video [i i-am parazitat foarte mult pe cei
care aveau, a[a cum \i parazitez acum pe po -
sesorii de ma[ini, pentru c` nu am carnet de
conducere, [i nici nu am de g\nd s` am.

2. PLAYBOY: Cum a]i ajuns la colaborare? 
R~DULESCU: Se na[te \n anumite prietenii
un anumit tip de... superbie se nume[te p`catul
`sta, sau, \n fine, starea asta, c` s\ntem buni
lua]i separat, \mpreun` s\ntem invincibili [i ce
se \nt\mpl` \n jur ne deranjeaz`. Pe l\ng` fap-
tul c` filmele romåne[ti ar`tau a[a cum ar`tau,
ne iritau [i practicile din lumea filmului: legen-
dele filmului f`cut \n regim de Buftea. S` faci

film era a[a, ca o excursie nesf\r[it` cu resurse
interminabile, \ntr-un regim de haida-haida,
\n care ultima prioritate era f`cutul filmului \n
sine. Fotbal pe plaj`, drume]ii la munte,
b`utur`, toat` lumea se las` pe t\njal`... un fel
de vacan]` prelungit`. Filmele care func -
]ioneaz` nu au cum s` se fac` a[a. 
3. PLAYBOY: |n]elesul unui produs artistic nu
e cumva \n ochii receptorului [i \n sensibilitatea
fiec`rui receptor \n parte? 
R~DULESCU: C\nd faci un film, exist` reac]ii
izvor\te din recept`ri par]iale pe tot parcursul
procesului de lucru. |nt\i, lumea \[i d` cu p`rerea
despre scenariu, c\nd se pune problema
finan]`rii; alte p`reri apar \n momentul castin-
gului, al alegerii echipei, al alegerii loca]iilor, al
cre`rii decorurilor. De fiecare dat`, cineva crede
c` a \n]eles ceva; care e altceva dec\t doreai tu
s` transmi]i. Ceea ce te face pe tine, ca regizor,
s` rediseminezi sensul ini]ial, c\teodat` cu joar-
da, \n cel pu]in toat` echipa. Exerci]iul `sta se
prelunge[te timp de trei luni. Este ucig`tor. |n
momentul \n care ai scos filmul [i cineva mai
deschide gura s` \n]eleag` altceva, \]i vine s` \l
omori cu m\inile tale. Ce nu e de \n]eles!?
Recunosc, \n timpul procesului de lucru,
r`bdarea mea este scurt`. Tu, ca regizor, e[ti
singurul care are vederea de ansamblu, [i asta
te \ndrept`]e[te s` ba]i cu pumnul \n mas` [i s`
spui: „Nu, nu, nu! Vreau a[a, vreau A{A!”. Arta
nu este un proces democratic. 

4. PLAYBOY: Ai fost acuzat vreodat` c` e[ti
un control freak?
R~DULESCU: {tiu c` s\nt un control freak, nu
trebuie s` m` acuze nimeni. ~sta e motivul
pentru care dorm relativ pu]in – 4-5 ore pe
noapte – nu suport somnul de dup`-amiaz`, nu
am luat droguri \n via]a mea [i nu m` \mb`t
niciodat`. Mi se pare c` orice secund` pe care
o irose[ti \n st`ri lipsite de luciditate e o pierdere
nejustificat` de timp. M` bucur c` munca mea
de scenarist nu e „ca la serviciu”. Orice rutin`
seam`n` cu be]ia sau drogurile – e un proces
ritmic monoton care \]i toce[te percep]iile. 

5. PLAYBOY: La ce v\rst` te-ai \ndr`gostit? Ai
avut succes?
R~DULESCU: Nu, n-am avut succes. M-am
\ndr`gostit prima oar` \n clasa a noua. Primele
iubiri au fost difuze, incerte. |n momentul \n
care \n]elegeam c` povestea nu va duce nic`ieri
– [i \n]elegeam asta destul de repede – m`
plasam \n postura de confident. Asta reprezen-
ta o proximitate mai bun` chiar dec\t cea de
care beneficiau b`ie]ii care \i pl`ceau fetei
respective. Pe de alt` parte, \]i conferea [i o
pozi]ie privilegiat`, de putere. De control. Con-
trolezi inclusiv rela]ia pe care nu po]i s-o ai.

6. PLAYBOY: {i acum? Ai vreo tehnic` secret`
de a seduce femeile care \]i plac?
R~DULESCU: Dup` cum spunea [i Karel
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Capek, unul dintre modelele de seduc]ie este
s` faci fetele s` chicoteasc`. E un lucru pe care
m` pricep s` \l fac. Avantajul metodei e c`
func]ioneaz` \n dou` direc]ii. Spre deosebire de
calea mai direct` [i mai brutal`, s` zicem, o
bun` parte din erotism se dizolv` \n amuza-
ment [i duce, totodat`, [i la o distan]are. Nu am
neap`rat` nevoie s` seduc pe nimeni – toate
rela]iile mele au fost lungi [i au durat at\ta timp
c\t lucrurile au func]ionat bine.

7. PLAYBOY: Care s\nt detaliile pe care le
g`se[ti atr`g`toare la o femeie?
R~DULESCU: Oamenii care \mi plac – dar mai
ales femeile, pentru c` femeile o fac \ntr-un
mod special – au o fluiditate particular` \n
mi[c`ri. Un fel contrariant de a fi, \n care anumi -
te p`r]i ale expresiei lor se relaxeaz` [i cap`t`
un moment de inconsisten]`, iar altele se ten -
sio  neaz`. Ace[ti oameni au darul s` te fac` s`
ui]i c` s\nt f`cu]i din oase, mu[chi [i tendoane. 
8. PLAYBOY: |nainte de a deveni scenarist ai
avut „serviciu”. Ai fost art director la Pent-
house. Ce ai iubit [i ce ai ur\t la acel job?
R~DULESCU: Nu a fost un lucru care s` m`
consume at\t de mult, \nc\t s` \l iubesc sau s` \l
ur`sc. S\nt con[tient de lipsa total` de rele-
van]` a unei asemenea reviste. Penthouse era
\ntr-o perioad` de tranzi]ie spre nimic. M` refer
[i inclusiv la revista mam`, nu doar la francize,
care \ncercau s` se descurce cum puteau, sub
pretextul adapt`rii la cererea local`. De ce am
f`cut-o, totu[i? Pentru c` a fost satisf`c`tor s`
\mi exercit orgoliul de a p`r`si revista Elle,
unde fusesem art director. Acest switch le-a
p`rut multora o dec`dere – mie mi s-a p`rut un
statement. 

9. PLAYBOY: Ai fost scriitor precoce? Despre
ce a fost prima ta povestire?
R~DULESCU: Prima mea povestire a fost scris`
cu aerul unui roman gata tip`rit, \n sensul c` am
ales una dintre agendele pe care le primea taic`-
miu de la diverse \ntreprinderi. Acestea erau
deja copertate somptuos. Pentru a fi sigur c` o
umplu, am \nceput, pe parcurs, s` scriu cu litere

din ce \n ce mai mari. Am scris un roman
[tiin]ifico-fantastic care \n mintea mea, era sufi-
cient de diferit [i totodat` suficient de
asem`n`tor cu unul dintre modelele mele lite rare
de la v\rsta pe care o aveam atunci: Ale xei Tolstoi.
L-am scris \n secret, pentru c` felul \n care se
entuziasmau ai mei de ispr`vile mele de copil, pe
care-l credeau precoce, m` enerva foarte tare. 

”Nu am luat droguri
[i nu m` \mb`t nicio-
dat`. Mi se pare c`
orice secund` pe care
o irose[ti \n st`ri lipsi -
te de luciditate e o
pierdere nejustificat`
de timp.”

04
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10. PLAYBOY: Scenariile tale s\nt de un rea -
lism cov\r[itor. Literatura ta exploreaz`
fantasti cul. Cum reu[e[ti s` acoperi at\tea
registre?
R~DULESCU: Dac` te g\nde[ti la text prin
func]ia pe care e menit s` o serveasc`, diferen]a
e u[or de explicat. Sigur c` m` g\ndesc cum ar
ar`ta romanul meu Teodosie cel Mic f`cut sce-
nariu [i pe urm` film. Personal, n-a[ putea s`-l
fac. Nici nu a[ l`sa pe altcineva s`-l fac`, pentru
c` felul \n care s\nt ata[at de romanul `la are
leg`tur` cu stilistica textului, nu cu povestea. 

11. PLAYBOY: Acum, te-ai dedicat scrisului?
R~DULESCU: De c\]iva ani, da. Asta mi-am [i
dorit. Dar, pentru asta, trebuie s` lucrez simultan
la mai multe proiecte. Mai fac [i script consulting.
Dreg scenarii care nu func]ioneaz .̀ Sau adaug \nc`
un nivel de confuzie la cele existente p\n` atunci.
{tii, \n Europa, produc`torii dezvolt` un scenariu
\n doi ani. Se ajunge la cantitatea impresionant`
de 30-40 de drafturi, cu input din partea a nu [tiu
c\]i produc`tori, prieteni ai produc`torului, so]ii etc.
Dup` 30 de drafturi, un scenariu influen]at de
at\tea p`reri reu[e[te s` ajung` la nivelul de medi-
ocritate absolut`. De aceea \mi traduc succesul,
at\ta c\t este, \n privi legii contractuale: nu scriu
mai mult de patru drafturi la un scenariu (trei de
lucru [i una de filmare) [i nu accept script consult-
ing. 

12.  PLAYBOY: De unde culegi „material” pen-
tru noi scenarii? Te inspiri [i din faze reale?
R~DULESCU: Da. Dar niciodat` nu m` rezum
s` transcriu lucrurile, pur [i simplu. Chiar dac` m`
inspir din lucruri care mi se \nt\mpl` direct, la care
asist sau care mi se povestesc, acestea nu r`m\n
la nivel anecdotic. |n schimb, se \nt\mpl` altceva:
ele se subordoneaz` unei teme mai vaste, care
genereaz` o poveste din care, adeseori, lipse[te
chiar \nt\mplarea cu pricina. De exemplu, c\nd
lucram la Principii de via]`, am pornit de la
povestea real` a unui tat` care, pentru a-[i disci-
plina fiul neascult`tor, a ajuns s`-l lege de calorifer.
|n cele din urm`, \n scenariul finit, din anecdot` nu
a r`mas dec\t o referin]` de o singur` replic`. 

13. PLAYBOY: Cum ar ar`ta \n Romånia o
grev` a scenari[tilor, ca aceea de acum doi
ani, din State?
R~DULESCU: Am fi vreo trei \n grev`, nu cred
c` am face vreo diferen]`. Ba, poate dac` ni 
s-ar al`tura [i regizorii care \[i scriu singuri sce-
nariile, atunci am fi mai mul]i. {i abia atunci 
s-ar putea dovedi c` nu-i pas` nim`nui. 

14. PLAYBOY: Acum, la patruzeci de ani,
scrii cu aceea[i u[urin]` ca \n tinere]e?
R~DULESCU: Ca [i la dou`zeci de ani, scriu
inegal. {tiu c` am un anumit interval de timp
pentru un scenariu: scriu dou` pagini \n unele
zile [i treizeci [i cinci \n altele. S\nt zile \n care nu
scriu nimic. S\nt scene pe care le modific dras-
tic. Dar am un tabiet: nu pot scrie scenarii dec\t
la computer [i nu pot scrie romane dec\t cu
stiloul. 

15. PLAYBOY: Ai scrie / regiza publicitate? 
R~DULESCU: |n m`sura \n care a[ fi l`sat s`
particip la procesul de creare al spotului \n
rela]ie direct` cu clientul, pentru c` mi se pare
c` produc]ia agen]iilor este inept`, cu rarisime
excep]ii. Iar m`sura inep]iei nu e aspectul stu-
pid, ci ineficien]a. S\nt multe spoturi publici tare
care nu func]ioneaz`: nu ating pe nimeni. 

16. PLAYBOY: Te-ai g\ndit vreodat` s`
„ataci” Hollywood-ul?
R~DULESCU: Am fantasmat la asta, da. I-am
spus lui Andrei Gorzo odat` c` mi-a[ fi dorit s`
scriu eu episodul [apte din Star Wars. S\nt mare
fan. Iar Gorzo mi-a r`spuns c` a[ tranforma o
franciz` de succes \ntr-un film cu [apte oameni
\n sal`. Ce n-a[ face niciodat`? Nu m-a[ b`ga
\n noul cinema american independent de tip
Sundance, pe care \l g`sesc de o ipocrizie ori-
bil`, cu Juno [i Little Miss Sunshine \n frunte. 

17. PLAYBOY: P`i, dac` e[ti adeptul block-
busterelor, de ce nu ai trecut la fapte?
R~DULESCU: Eu pot s` \]i spun ]ie c` m-ar dis-
tra foarte tare s` m` dau cu punga pe p\rtie, ca
\n copil`rie. Dar asta nu \nseamn` c` o s` m`
duc la iarn` s` m` dau cu punga pe p\rtie. |ntr-
adev`r, dac` o s` m` nimeresc vreodat` pe o
p\rtie [i se va \nt\mpla s` am o pung` la mine,
poate m` dau. Dar nu m` duc acolo special.

18. PLAYBOY: Dup` ce ai ajuns cel mai apre-
ciat scenarist romån al noului val, ai f`cut \nc`

un pas: ai debutat \n regia de film, cu Felicia,

\nainte de toate. Felicia c’est toi?
R~DULESCU: Nici vorb`. Iulia c’est moi, sora
cea mare a Feliciei, cea l`udat` mereu de
p`rin]i. |n familie, eu eram dat de multe ori de
exemplu. Mi se pare c`, \n unele familii,
mecanis mul exemplului e urm`torul: acesta e
folosit ca arm` pentru a-l cobor\ pe cel`lalt.
Ceea ce e, cred eu, o pervertire grav` a motoru-
lui gene rozit`]ii noastre. Felul \n care l`ud`m un
copil pen  tru a-l pedepsi pe cel`lalt. Agenda
noastr` din spatele generozit`]ii este ceva insu-
portabil. 

19. PLAYBOY: Mare parte din ac]iunea filmu-
lui are loc \n aeroportul Otopeni. C\te vra furi
de aprob`ri a trebuit s` solici]i?
R~DULESCU: Exist` trei autorit`]i aeroportu-
are: o autoritate civil`, o autoritate militar` [i o
autoritate care ]ine de Ministerul de Interne,
pentru c` aeroportul e un obiectiv de ap`rat
\mpotriva terorismului interna]ional. Toate aces-
te autorit`]i trebuia s` \[i dea aprobarea.
Fiecare dintre ele \[i imagineaz` c` e deasupra
celorlalte dou`. Autoritatea care ]ine de Minis -
terul de Interne are o problem` c\nd filmezi \n
direc]ia punctelor de control, ceea ce \]i omoar`
180 de grade. 
Autoritatea civil` are o pro blem` dac` \ncerci
s` opre[ti anun]urile de tipul „Acest aeroport
nu permite fumatul dec\t \n locurile special
amenajate”. Dar aeroportul `la e obositor [i
f`r` s`-[i bat` nimeni capul s`-l fac` mai obosi-
tor dec\t e. S` \ncepi filmarea la [apte diminea]a
[i s` pleci la [apte seara – \nseamn` 12 ore \n
care lumea ]ip`, anun]urile se succed`, roti]ele
bagajelor c\r\ie [i miaun`...

20. PLAYBOY: Locuie[ti la Bucure[ti [i la
Berlin. C\t timp locuie[ti la Bucure[ti, c\t
timp locuie[ti la Berlin [i ce \nseamn` pentru
tine fiecare dintre aceste ora[e?
R~DULESCU: Jumi-juma. Iar cele dou` ora[e
seam`n` \ntre ele, prin acel aer de melanco lie.
Pe de o parte r`zboiul, pe de cealalt` Zidul –
cunoscuta ruptur` – au f`cut ca Berlinul s`
devin` un ora[ fundamental trist. Bucure[tiul
este [i el un ora[ mutilat, care a pierdut o treime
vital` \n anii ‘80. M` uit la Casa Poporului, la
construc]iile din jur, la tot planul `la de siste -
matizare sau ce a r`mas din el. Nu simt nevoia,
a[a cum li se \nt\mpl` multora, s` pun o bomb`.
Dar nu pot s` nu m` g\ndesc ce lovitur` e asta
\n coloana vertebral` a unui ora[. Bucure[tiul nu
este un ora[ violent. Indiferent de ce spune
Poli]ia Capitalei, indiferent de num`rul de mito-
cani, Bucure[tiul e un ora[ pa[nic. Violen]a lui
seam`n` cu mu[c`tura cuiva care [i-a uitat pro-
teza acas`, \n pahar. B

”Bucure[tiul e un ora[ pa[nic.Violen]a lui
seam`n` cu mu[c`tura cuiva care [i-a uitat
proteza acas`, \n pahar. ”

20
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Pamela Anderson

Se întoarce!

Dup` fix 20 de ani de cînd a ap`rut în postura de Playmate

of the Month în PLAYBOY US, Pamela Anderson vine în

Romånia. De aceea, urm`toarele pagini sînt dedicate celei

mai longevive vedete PLAYBOY, cu cea mai celebr` pereche

de sîni din istorie.
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Photography by David LaChapelle
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Acas` la Pagani Zonda
Echipa de la Playboy Slovenia a plecat pe urmele mitului auto-
mobilistic numit Pagani Zonda. A ie[it o poveste despre pasi-
une, art`, iubire, desf`tarea sim]urilor, milioane de euro [i de
cai putere.
Text [i foto: Matej Grošelj (PLAYBOY Slovenia)
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S~ FIM |N}ELE{I: probabilitatea de a vedea pe
vreunul din drumurile din lume o Pagani Zonda este
cam aceea[i cu cea de a c\[tiga la loto. Aproape de
necrezut, dar, din c\nd \n c\nd, c\te unuia \i z\mbe[te
norocul, dar numai pentru o clip` sau dou` p\n`
c\nd Zonda dispare cu zgomot din c\mpul vizual al
fericitului. Auzul este inundat de orchestra a
dou`sprezece cilindri de basm, care, din simetria
a patru ]evi de e[apament, c\nt` un crescendo
curat p\n  ̀la sunetul Formulei 1. }i se trezesc la via]̀
pernu]ele de pe degete ca la pisici, preg`tite s`
\ncerce liniile moi ale caroseriei concepute cu tex-
tura de ne\nlocuit a fibrei de carbon u[oare ca ful-
gul. Automobilul-sculptur̀  este, \ntre timp, departe
[i nici ochii nu mai pot cuprinde ceea ce inima,
m\inile, nasul [i dorin]a cer cu ardoare. A fost o
Zonda, una din cele vreo sut` din operele de art`
create manual, care constituie visul marilor mul]imi
[i realitatea unui grup ales. Sogno di tanti, realta di
pochi. (Visul multora, realitatea c\torva).

Ferarri? Lambo? Maserati? S` fim
serio[i...
Mirosul apropiatei Toscana nu se poate ascunde.
Un relief deluros, cl`diri cu o patin` arhaic`, dru-
muri cu viraje care nu se mai termin`... Fabrica
Zonda este mic  ̀[i aproape c  ̀se ascunde ru[inat`
pe o strad` din zona industrial`. Mica uzin` nu se
prea integreaz  ̀\n mediul \nconjur`tor, intoxicat de
produsele obi[nuite de serie [i de viziunea l` -
comiei. {i totu[i acolo se afl` la ea acas` mo[ te -
nirea m\ndriei italiene: Ferrari, Lamborghini [i
Maserati. Concuren]a? Horacio Pagani, \n v\rst  ̀de
55 ani, \ntemeietorul [i proprietarul manufacturii
italiene care, de mai bine de zece ani, produce \n
cantit`]i unicat perfec]iunea pe patru ro]i, \i res -
pect` pe cei trei, dar nu cu ei se compar`. Pagani
a devenit cea de a patra mare for]  ̀a Italiei. C l̀u]ul
cabrat, taurul [i tridentul nu s\nt \n nici un caz re -
laxa]i la aflarea acestui lucru. Horacio i-a ar`tat
cu degetul pe cei care afirm` c` industrializarea [i
salturile tehnologice fac imposibil orice alt mod de
tratare a pie]ei \n afara celui de mas`. La Pagani,
dac` ai un portofel de grosime corespunz`toare,
totul se face la comand`, numai s` nu fie \n afara
cadrului de omologare. Zonda, care este numele
unui v\nt din Anzi, este tocmai adierea noului con-
cept de superautomobil. 

Micul Horacio
Horacio \nc` de mic visa la automobilul s`u. |nc`
de c\nd era la [coala elementar`, construia
machete de ma[ini de curse, pe care le urm`reau
chiar [i profesorii lui. Cele mai scumpe materiale
[i expresia artistic` i-au fost \ntotdeauna la inim`
[i \ntruc\t la Lamborghini, unde s-a c`lit o vreme,
n-au \n]eles deloc spiritul s`u creator, nu i-a r`mas
nimic altceva dec\t s` se apuce \n regie proprie de
o fapt  ̀aparent nerealizabil̀ . Arsenalul s`u include
numai ceea ce este cel mai bun. Fibre de carbon,
aluminiu special, titaniu, inconel [i motoare AMG.

{i-au b`gat nasul [i nem]ii? Da, dar povestea asta
mai poate s` a[tepte.

Spiritul lui Da Vinci 
Zonda nu este numai un automobil, este copilul
unei idei a lui Da Vinci, vechi de peste 500 de ani
privind o combina]ie reu[it` dintre tehnic` [i art`.
|[i tr`ie[te din nou rena[terea L’uomo vitruviano,
omul din Vitruvio, sinonimul unor dimensiuni
exemplare, care definesc frumuse]ea. Dovada?
Majoritatea colec]ionarilor nu \[i ]in Zonda \n garaj,
ci \ntr-o locuin]` special` \n care, la o tempe ratur`
bine stabilit`, umiditate [i lumin` bine dozate,
ma[ina \[i p`streaz` rolul de bijuterie a re[edin]ei.

N`scut`, nu f`cut`
Pentru o ma[in  ̀Zonda, e nevoie de nou  ̀luni pen-
tru a fi construit`, exact c\t e nevoie [i pentru un
om. La fiecare pas al construc]iei se simte know-
how-ul constructorilor. Horacio supravegheaz`
echipa, care dedic` un num`r enorm de ore de
munc  ̀preciziei execu]iei. Atmosfera este complet
relaxat ,̀ chiar prieteneasc ,̀ dar fiecare lucr`tor de
la Pagani [tie prea bine care \i este misiunea. Spe-
cialistul \n caroserie Carlo deschide plin de av\nt
cuptorul \n care se fac produsele din fibr` de car-
bon, le mut` cu respect [i, cu ochi de vultur, veri -
fic` precizia de execu]ie a u[ilor, tampoanelor,
aripilor [i a altor p r̀]i componente de abia n`scute,
care se produc la circa 150 grade Celsius [i la o pre-
siune de [ase bari. Modelierul Mimmo, pe care
\nt\mpl`tor \l \nt\lnim \n drumul spre locul unde se
monteaz` ma[inile Zonda, este autorul capacului
motorului (primele exemplare de 408 cai nu le-au
avut) [i a aripii simple din spate. Fac parte din
familia extins` [i cump`r`torii c`rora, \n fiecare an,
Horacio le trimite ur`ri speciale la aniversarea
unor evenimente. Pe u[a salonului, tocmai a intrat
domnul Robinson care fabric` turbinele pentru
avionul Airbus A380. Pune la o parte valizele Vuit-
ton, ne salut` [i se duce la ma[ina sa Zonda, care

CARTEA DE IDENTITATE

Denumirea: Pagani Automobili S.p.A. (soci-
etate pe ac]iuni) 

Proprietatea: 100% proprietate de familie
(Horacio, so]ia [i fiii) 

Num`r de angaja]i: 55
Valoarea m`rcii de fabrica]ie: 200 milioane

euro. 
Num`rul de automobile fabricate (p\n` \n

prezent): 114 
Produc]ia se deruleaz` din anul 1999

Materialul dominant: fibra de carbon
Cel mai scump model oferit: Zonda R (neo-
mologat pentru a fi folosit pe drumuri) cu un

pre] de circa 1,5 milioane euro \nainte de taxe. 
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se afl̀  la inginerii lui Pagani pentru revizia curent`.
Englezul are acas`, parcate, \n afar` de Zonda, [i
c\te un Bugatti Veyron, Ferrari Enzo [i o gr`mad`
de alte vise de neatins. E un colec]ionar. Lumea din
fabric` este mic`, se simte o leg`tur`, fiecare are
un rol important [i contribuie cu pietricica sa la
mozaicul artistic al lui Pagani. Catia, responsabil`
pentru rela]iile cu publicul, ne aduce cheile uneia
din bijuteriile lor. C\nd ni le pred`, ne m`soar` cu
o privire plin` de ne\ncredere, ca [i cum ne-ar
\ncredin]a propriul copil.

Pagani Zonda F orange
|n sf\r[it, am ajuns. |n fa]a noastr` se l̀ f ìe Zonda F
Club Sport, una dintre pu]inele cu caroserie l̀ cuit`
oranj (care ascunde profilele de carbon), jantele
argintii \n stil baroc din aluminiu [i magneziu, pielea
c r̀noas  ̀a scaunelor, cu cus  ̀turi
\n culoarea exteriorului, [i pa -
chetul aerodinamic al aripilor
pe care creatorii lor le-au l̀ sat \n
forma natural`. Ma[ina e un
OZN, e filosofie pur`, e un
Pagani. A[ezarea \mbin`rilor cu
precizie milimetric`, butoanele
din titan cu acela[i sunet la
ap`sare – un adev`rat balsam
pentru auz [i pip ìt, textura alu-
miniului care \nfrumuse]eaz  ̀in -
teriorul f`r  ̀nici un fel de anom-
alii, pedala de ambreiaj, de ac -
ce lera]ie [i fr\n` s\nt [i acestea
opere de art`, care particip` la
continuul dans al picioarelor.
Pedalele trebuie s  ̀ofere o rezis-
ten]` hedonic` la ap`sare, nu
prea mic`, pentru ca [oferul s`
nu aib  ̀senza]ia c  ̀se afl̀  \n alt`
ma[in`, dar nici prea mare. {tim c` propozi]ia este
lung ,̀ dar [i mai lung  ̀este lista revela]iilor pe care
o ai \n fa]a ma[inii cu dou` locuri modelat` foarte
aproape de forma ma[inilor de curse. Totul este
exact a[a cum \ntr-un proces al ideilor lung de 30 ani
[i l-a imaginat Horacio Pagani. Finalmente, putem
conduce o Zonda. Unii cump`r`tori au str`b`tut cu
ea circa 45 mii kilometri. Mult? Poate, dar \nc  ̀nu [ti]i
ce motor o pune \n mi[care.

12 cilindri AMG
T\n`rul modelier [i alerg`torul de curse plin de
trofee, acum cu p`rul alb, s\nt mari prieteni. Primul
s-a hot`r\t s`-[i fac` propria ma[in` supersport [i
vrea s`-i dea numele celui de-al doilea. Alerg`torul
de curse este entuziasmat, dar are o condi]ie: „tre-
buie s  ̀folose[ti motoare Mercedes Benz”. Po ves -
tea este real`, talentatul modelier este tocmai
Horacio Pagani, iar legenda curselor auto este de
cinci ori campion mondial la Formnula 1, Juan
Manuel Fangio – El Maestro, care, pe pistele auto,
la mijlocul anilor cincizeci, f`cea legea cu s`ge]ile
argintii marca Mercedes. Cu toate acestea, Pagani

nu a dat automobilului numele aler g t̀orului, \ntruc\t
Fangio a murit \n anul 1995, iar Horacio nu dorea
ca oamenii s`-l acuze c` profit` de gloria colosu-
lui disp r̀ut. Solu]ia de compromis s-a numit Zonda,
v\ntul din Anzi, pe care Fangio \l adora [i care \i
lipsea \n timpul aventurilor sale europene la curse-
le auto. Amintirea unei legende, chiar dac` sub o
form` mascat`, a c`p`tat via]`!
Zonda este ac]ionat` de 12 cilindri marca AMG,
care \n variantele cele mai puternice, dezvolt` nu
mai pu]in de 700 cai putere. De altfel, prescurtarea
F vine de la Fangio [i define[te seria cea mai pu -
ter nic` de la Zonda. 
La volanul acestei furii orange, \n zonele mai pu]in
populate ale Toscanei, am intrat \n lumea Schu-
macherilor, Hamiltonilor, Buttonilor [i a celor de
seama lor. Ma[ina e ca un dragon pe grumazul
c`ruia zici mersi c` e[ti tolerat. V` intereseaz`
viteza? Italienii promit 350 km/h! Mul]umiri lui
Pagani pentru o rubric` suplimentar` pe lista de
lucruri pe care omul ar trebui s` le \ncerce \nainte

de a muri. Zonda este o brut` portocalie, cu o
accelera]ie care taie r`suflarea [i o manevrabilitate
de kart. |n acele momente, nu mai treze[te mirarea
faptul c  ̀aerodinamica [i caroseria s\nt cele mai efi-
ciente din lume. Ap`sarea automobilului pe sol,
ceea ce creeaz` aderen]` [i deci control. Iar la
Zonda avem aceste lucruri din  bel[ug! Vrooooom.

Fabrica de vise 
C\nd Zonda este parcat` \n siguran]` \n ad`postul
familiar [i cheile s\nt din nou \n m\inile gazdelor, se
simte o adev`rat  ̀u[urare. Uit\ndu-ne la a[teptarea
t̀ cut̀  [i lini[tit̀  a ma[in r̀iei oranj care parc  ̀dore[te
s` necheze din nou, g\ndurile noastre alearg` la
urma[ul acesteia (C9), pe care Pagani inten]ioneaz`
s`-l prezinte deja anul acesta (v` spun doar at\t:
motor cu dou  ̀turbosuflante!). Viitoarea su per ma -
[in` promite o vitez` maxim` de aproape 400 km.
Este oare posibil? Vis`rile noastre s\nt \ntrerupte de
sunetul metalic la por]ilor, care se \nchid \ncet. |nc`
o zi obi[nuit` \n fabrica de vise. 
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PB: La ce v-a]i g\ndit c\nd a]i creat Zonda? 
HP: Am dorit s  ̀oferim un automobil cu o form  ̀o -
ri   ginal̀ , cu o personalitate proprie [i o greutate re du -
s ,̀ totul f̀ cut din cele mai bune materiale. A veam \n
ve dere segmentul de clien]i care, pe l\ng  ̀per for man -
]e le de v\rf urm r̀e[te exclusivitatea, garantat̀  prin can-
tit̀ ]i mai mici de produc]ie, o proiectare original̀  [i
folosirea materialelor din industria cosmic .̀ |n 1999,
c\nd Zonda a v`zut lumina zilei, era o adev`rat`
revolu]ie c\nt̀ rind mai pu]in de 1300 kilograme.

PB: Cum v` confrunta]i cu situa]ia econom-
ic` actual`? 
HP: Cu toat  ̀criza financiar ,̀ care a creat proble me
multor firme, noi am crezut \n produsul nostru [i, cu
o politic  ̀de investi]ii bine g\ndit̀  \n anul 2009 \n com-
para]ie cu anul anterior, am realizat o cre[tere cu 45%
a veniturilor. Avem aceea[i proiec]ie pentru anul
financiar curent. Anul trecut, am prezentat patru
proiecte noi – Zonda cinque, Zonda R, Roadster
cinque [i Tricolore – ceea ce, pentru o \ntreprindere

at\t de mic ,̀ reprezint̀  o mare realizare. |ntruc\t ofer-
ta nu poate acoperi pe deplin cererea, trebuie s`
lucr`m [i s\mbetele. |n afar  ̀de aceasta, ne bucur`
faptul c  ̀ma[inile noastre pe pia]a second hand
ating un pre] cu 200 p\n  ̀la 300 mii euro mai mult
dec\t pre]ul aceleia[i ma[ini cump`rat  ̀de nou .̀ 

PB: Asta e o [tire bun` at\t pentru dvs. c\t
[i pentru proprietarii de ma[ini Zonda... 
HP: Bine\n]eles, deoarece clientul prin sporirea valo -
rii achizi]iei sale \[i cre[te fidelitatea fa]  ̀de firma
noastr  ̀[i se g\nde[te s  ̀mai cumpere de la noi.
Tat̀ l meu, care era brutar de meserie, spunea \ntot-
deauna c  ̀adev r̀atul cump r̀̀ tor nu este acela care
cump`r  ̀o dat ,̀ ci acela care revine. [i spre aceasta
tinde politica noastr .̀ A[ putea spune c  ̀unii dintre
clien]ii no[tri au dou ,̀ trei sau chiar patru ma[ini
Zonda. {tiu foarte sigur c  ̀ast`zi o ma[in  ̀Zonda e
o  investi]ie bun .̀ Tendin]ele de pe pia]̀  sporesc de
asemenea valoarea m`rcii noastre de fabrica]ie.

PB: Unde se ascund cele mai multe ma[ini
Zonda? 
HP: \n Hong Kong s\nt cele mai multe, unde circul̀
24 buc`]i! Drept compara]ie: acolo se afl` un sin-
gur Bugatti Veyron, cinci Porsche Carrera GT [i [ase
Mercedes SLR. Dup  ̀cum [ti]i, acolo au ajuns chiar
patru din cele cinci Zonda Cinque (varianta Cinque
a ap`rut \ntruc\t s-a dorit o variant` de [osea a
variantei R neomologat`, cu o cutie de vitez`
secven]ial` [i aproape 700 cai, n.red), iar cea de a
cincea a „fugit” \n Anglia.     

PB: Cine s\nt proprietarii ma[inilor dv.? 
HP: Cei mai boga]i oameni din lume, care nu se
str`duiesc niciodat` s` ias` \n fa]`; s\nt tot timpul
oameni „low profile”.

PB: De ce nu investi]i nimic \n cursele de
automobile? 
HP: Pentru c` e foarte scump. Mai bine investim
resursele \n proiectele noastre rutiere, care nu
aduc venituri. Alerg`torii de curse s\nt, cum am obi-
ceiul s` spun, ca femeile: pline de capricii.

PB: Inten]iona]i s` produce]i o ma[in` mai
mic` (cu mai pu]ini cilindri), care s`
foloseasc` tehnologii hibride sau
asem`n`toare? 
HP: Ne g\ndim la o ma[in` \ntruc\tva mai mic`, al
c`rui pre] nu ar fi mai sc`zut de o jum`tate de mi -
li on de euro. |n leg t̀ur̀  cu noile tehnologii, eu cred
c` facem o economie de energie deja printr-o
greutate mai redus` a ma[inii [i prin folosirea
materialelor u[oare. Automobilele electrice nu
s\nt suficient de eficiente. Cu circa 15 ani \n urm`,
am elaborat cu Renault conceptul unei ma[ini cu
un singur volum, av\nd numai 800 kilograme, \n
care, pe l\ng` motorul Diesel cu o cilindree de
850 centimetri cubi, mai ac]ionau [i dou` motoare
electrice. B

Interviu Horacio Pagani
|n loc de „bine a]i venit” ne-a \ntrebat: „Dove sono le donne?” (Unde s\nt femeile?). Se g\ndea
la Iepura[ii care - era foarte convins - ar fi completat excelent frumuse]ea ma[inii Zonda. Omul
care \n anul 1983 de abia [i-a cump`rat o ma[in` obi[nuit`, a creat \ntre timp o marc` auto
\n valoare de 200 milioane euro. Lumea automobilistic` \l venereaz` ca pe o zeitate,
bog`ta[ii \i ciugulesc din palm`, dar a r`mas simplu, accesibil [i profesionist. Modelist, spe-
cialist \n materiale u[oare [i inginer, care cu toat` genialitatea sa (sau tocmai din cauza aces-
teia), nu [tie [i nu vrea s` foloseasc` calculatorul.
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"Cristo Redentor" nu e doar celebra statuie din Rio de Janeiro ci [i strig`tul
tuturor brazilienilor care [i-au v`zut compatrioata, pe Ana Lucia Fernan-
des , poz\nd \n PLAYBOY Brazilia. Nici strig`tul nostru nu a fost
departe...
Photo by Autumn Sonnichsen, PLAYBOY Brazilia

O, Cristo Redentor!
Ana Lúcia Fernandes
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FI{~ PLAYMATE

NUME: ANA LUCIA FERNANDES

BUST: 91 cm TALIE: 61 cm {OLDURI: 92 cm

|N~L}IME: 1,71 m GREUTATE: 53 kg

DATA NA{TERII: 17 noiembrie 1981

LOCUL NA{TERII: Brazilia

|I PLAC: Plajele [i romanele siropoase

NU-I PLAC:{tirile violente, \nc`lzirea global` 

[i barba]ii corpolen]i.

MUZICA PREFERAT~:  Laura Pausini

B~RBATUL IDEAL:  Ricardo Izecson dos Santos Leite alias Kaka

FEMEIA FATAL~:  Jessica Alba

AUTOCARACTERIZARE: "Nu mă dau înapoi de la nimic cînd e vorba 

despre succes"

FILMUL FAVORIT: "Lucia şi sexul" .

B~UTURA DUP~ CARE SE TOPE{TE: Cointreaupolitan

CARTEA DE PE NOPTIER~: Integrala Marc Levi :)

DESIGNERUL ADORAT: John Varvatos

LOCUL PERFECT PENTRU O NOAPTE FIERBINTE:  Pe peluza din jurul unei piscine

3 ani 8 ani |n postura de Iepura[
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umor

Un rocker ajunge diminea]a acas  ̀beat mang  ̀[i d  ̀peste maic -̀sa \n buc t̀̀ rie.
– Mam``````! Mi-e r`````....
– Ce s`-]i dau dragul mamii ca s`-]i treac`?
– Pune-mi o manea, s` v`rs!

Alex, Internet

Un poli]ist cu radarul opre[te un participant la trafic pentru dep`[irea 
vitezei. Poli]istul \i zice [oferului:
– {tii, am avut eu presim]irea c` voi da o amend`, d-aia te-am [i a[teptat 
toat` ziua.
– P ì, am venit c\t de repede am putut!

La farmacie, vine o b`tr\n` de 80 de ani cu o retet`. Farmacistul o 
\ntreab`:
– Re]eta este pentru dvs.?
– Da.
– {ti]i c` este o re]et` de anticoncep]ionale? Acestea nu v` fac nimic....
– Ba da, m` fac s` dorm lini[tit`.
– Cum a[a?
– Iau c\te o pastil̀  \n fiecare diminea]`, o pisez [i o dizolv \n paharul cu suc al
nepoatei mele de 16 ani. A[a dorm eu lini[tit`!

Simona, Internet

Fiul unui sco]ian aflat în armat` îi scrie tat l̀ui s`u: 
”Am cunoscut o fat  ̀frumoas ,̀ vreau s  ̀m  ̀însor cu ea, trimite-mi dou  ̀lire ca
s`-mi fac o fotografie cu ea, s` ]i-o trimit ca s` [tii [i tu cum arat`." 
La cîteva zile, tat l̀ îi trimite o lir`, cu urm`toarea scrisoare: 
„Trimite-mi doar poza fetei, pe tine te cunosc.”

Cristian Geicu, Arad

Un mo[ulic` se \nsoar` cu o pu[toaic`. Ea, dup` noaptea nun]ii: 
– A fost minunat! Se face des treaba asta? 
– Da, copila mea. Unii deprava]i o fac chiar [i de dou` ori pe an.

O band` de ho]i opre[te un autocar. {eful bandei d` sarcini oamenilor s ì: 
– B`rba]ii s` fie jefui]i, iar femeile violate! 
Un bandit mai milostiv spune: 
– {efule, m`car pe femei s` le l̀ s`m în pace! 
La care, o voce de femeie: 
– Da’ tu ce te amesteci în treburile [efului?

Johnny, Internet

O femeie fatal̀  a[teapt̀  autobuzul în sta]ie ca s  ̀plece acas .̀ Afar̀  ploua tare.
Un Porsche alb, superb, fr\neaz` brusc [i un b`rbat prezentabil o întreab`: 
– V` pot conduce acas`, domni[oar`? 
– Nu m` deranjeaz`, dar unde sta]i?

Andrei, Internet

Un b`rbat îi spune vecinului s`u c` se poart` cam indecent. 
– De ce, m ì? 
– Te vede toat̀  strada cum î]i îmbr̀ ]i[ezi nevasta în fiecare sear̀  dup  ̀ora zece.
{i nici m`car nu tragi perdeaua. 
– Ei, vezi cum vorbe[te lumea? P ì eu în fiecare sear̀ , dup  ̀ora zece, s\nt la club!

Florin Andri[an, Bucure[ti

Mama lui Bul̀  \l ia deoparte pe b`rbatu-s`u: 
Dragul meu, fiul nostru a ajuns la o v\rst̀ ... Cred c  ̀e cazul s  ̀\ncepem s -̀i facem
educa]ie sexual̀ . Mi se pare firesc s` te ocupi tu.
– A[a e, dar nu prea [tiu ce s`-i spun...
– Ia-o [i tu pe departe. Explic`-i cum se petrece acest lucru la animale, la p`s`ri,
la g\ze...
Se duce b`rbatul la Bula [i-i zice:
– Bul̀ , mai ]ii minte anul trecut c\nd maic`-ta ne-a l̀ sat la Mamaia singuri? 
}i-aduci aminte ce am f`cut eu cu suedeza [i tu cu fran]uzoaica?
– |h\! zice Bul̀ .
– Ei, Bul̀ , vreau s`-]i spun c` ai ajuns la v\rsta la care trebuie s` [tii c` acela[i
lucru se \nt\mpl̀  [i la animale, la p`s`ri [i la gaze. 

Stefan Dicu, Bucure[ti

Un tip se duce la biseric` s` se spovedeasc`. Preotul \l \ntreab`:
– Ai f`cut p`cate?
– Da, p`rinte.
– Te lepezi de Satana?
– M-a[ lep`da, p`rinte, dar am doi copii cu ea. 

– Ce este scheletul unei blonde \ntr-un [ifonier?
– C\[tig`toarea campionatului de-a v-a]i ascunselea de anul trecut… 

Marius Gheorghe, Internet

Trimite]i bancurile voastre pe adresa PLAYBOY, str. Ing. Emil Balaban
nr. 14, sect. 1, Bucure[ti, sau prin e-mail: playboy@atticamedia.ro. 
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GRECOAICA DIN BAGDAD
C\nd l-am \nt\lnit prima oar` pe Saddam Hussein,

de-abia \mplinisem 16 ani. Nimic din ceea ce

deprinsesem p\n` atunci nu m` preg`tise pentru

\nt\lnirea cu Saddam [i nimeni nu putea s  ̀b`nuiasc`

felul \n care avea s` mi se schimbe via]a dup` acea

sear`. P\n` \n vara lui 1968, tot ceea ce se \nt\mplase

\n via]a mea fusese planificat de dinainte [i singura

mea team` fusese s` nu-i sup`r pe p`rin]i [i pe cei

[apte fra]i ai mei, to]i b`ie]i. M` temusem ca nu

cumva, \n calitate de fiic` [i sor` unic`, s` nu m` port

\n vreun fel care s` \mi fac` familia de ru[ine. Ce vre-

muri fericite erau pe-atunci. Totul era at\t de simplu.

Nu eram frumoas`, niciodat` n-am fost. Dar eram

foarte dr`gu]`. Aveam ochi mari, c`prui, [i eram

rotunjoar`, moale [i pufoas`, aidoma unei gogo[i

proasp`t coapte. Aveam p`rul blond-\nchis; \mi

c`dea lung pe spate. Dar altceva era remarcabil la

mine, ceva mai greu de definit. O rud` a \ncercat

odat` s` le explice copiilor mei:

– C\nd mama voastr` se plimba pe strad` \n Bagdad,

ie[ea toat` lumea din magazine [i se uita dup` ea!

E adev`rat. Chiar a[a era. P`rea c` s\nt luminat`. [i

nu umblam ca alte fete. Picioarele-mi dansau. Pofta

de via]` mi[ca aerul \n jurul meu. {oldurile mi se

leg`nau f`r` ca eu s`-mi dau seama cum se \nt\mpla

a[a ceva. Mama m` certa:

– Nu mai umbla a[a Pari, termin`! {i c\nd stai jos,

]ine-]i spatele drept, picioarele apropiate [i m\inile

pe genunchi!

Apoi izbucnea \n r\s, pentru c`, de[i \ncercam s-o

ascult, picioarele mele dansau mai departe. N-am

\n]eles nici un moment ce sim]eau cei care se uitau

dup  ̀mine cu ochi lacomi. Aveam o via]  ̀de prin]es`

p`zit` \n casa frumoas` a tat`lui meu [i \n gr`dina

minunat` din cartierul exclusivist al Bagdadului.

Gr`dinarul nostru potrivea culorile copacilor din

gr`din` cu paleta de culori a fiec`rui anotimp. Mama

avea un buc`tar [i mul]i servitori pe l\ng` cas`.

Aveam un [ofer care ne purta pretutindeni, chiar [i

la [coal` [i la clubul exclusivist Alwyia, unde fami -

lia mea era membr`. La \nceput, am avut ma[ini

marca Soto, apoi \ntotdeauna Mercedes. Numele

tat`lui meu era respectat \n cele mai \nalte cercuri.

|n jurul nostru locuiau familii irakiene stimate,

majoritatea cre[tine ca [i noi. Crucea Ro[ie [i multe

ambasade \[i aveau sediile \n cartierul nostru.

Via]a de zi cu zi a familiei curgea \ntre grani]e bine

delimitate, unde fiecare \[i avea rolul stabilit. Tata

era adesea plecat \n c`l`torii de afaceri, iar mama era

responsabil` pentru tot ce se petrecea \n gospod`rie.

C\nd nu eram acas ,̀ eram la club [i socializam cu alte

familii din elita Badgadului din acea vreme. Petre-

ceri, cine, \not, tenis, volei, b`uturi cu sau f`r` alcool,

un restaurant rafinat– tot ceea ce-[i putea dori cine-

va vreodat`. |n fiecare joi, s`rb`toream ziua ado-

lescen]ilor. Dansam, ne \ndr`gosteam [i beam Fanta.

|n fiecare vineri, cinam cu familia la club. Apoi ta -

ta juca c`r]i cu prietenii lui, \n timp ce mama \[i pe -

tre cea timpul \n compania prietenelor ei.

Fra]ii mei \mi erau bodyguarzi. M` \nso]eau \ntot-

deauna c\nd ie[eam undeva. Urmam ni[te reguli

foarte stricte [i cele mai mari griji ale mele erau, de

fapt, foarte mici.

Toat` lumea avea a[tept`ri \nalte de la o fat` a[a

bine-crescut` ca mine. Unei fete trebuie s` \i fie

team` s` nu \[i p`teze reputa]ia. Viitorul meu [i al

familiei mele depindea de un singur lucru: virgini-

tatea mea. 

CADOU PENTRU SADDAM
Gr`dina cea mare a tat`lui meu era \nconjurat  ̀de un

zid, la fel ca toate celelalte gr`dini din zona noastr`.

Pentru a ajunge la poarta vecinilor, trebuia s  ̀dai ocol

\ntregului cvartal de locuin]e. Dar, dac` m` l`sa

mama, puteam s` sar u[or zidul dintre gr`dini [i s`

\i vizitez pe vecinii no[tri cei mai apropia]i – o

pereche de origine armean ,̀ cre[tini ca [i noi. B`rbat-

ul se numea Harout al-Khayyat. Era proprietarul

unui atelier exclusivist de croitorie pentru b`rba]i,

care \i purta numele. Pe nevasta lui o chema Gina.

Avea pu]in peste 20 de ani [i mamei \i pl`cea de ea.

Datorit` acestui fapt, Gina venea c\teodat` la noi \n

vizit` [i st`team pu]in la palavre. Familiile noastre

nu petreceau niciodat` timp \mpreun`, dar Gina [i

cu mine povesteam c\teodat` peste zidul dintre

gr`dini.

Mamei nu-i pl`cea Harout. Atunci nu [tiam de ce,

dar azi \mi e clar. |nc  ̀de pe atunci Harout se \nv\rtea

\n cercurile din jurul lui Saddam Hussein, ceea ce

explica antipatia mamei. Mai [tia ea oare [i altceva

despre Harout, ceva ce eu nu \n]elegeam din cauz`

c` eram prea t\n`r`? B`nuia oare mama ceva despre

mariajul lui cu Gina?

Ani buni dup` aceea l-am \nt\lnit adesea pe Harout,

deoarece el a r`mas \n cercurile din jurul lui Saddam

[i obi[nuia s` joace c`r]i cu fiii acestuia, Uday [i

Qusay. Adesea Harout se uita la mine [i-mi zicea

r\z\nd:

– Cred c` mama ta ar fi preferat s` m` otr`veasc`,

Pari!

A[a [i era. |n seara \n care Gina m-a rugat s` merg la

ea [i s`-i ]in de ur\t, deoarece Harout urma s` aib`

oaspe]i, mama a avut parc` o presim]ire c` urma s`

se \nt\mple ceva r`u. Tot restul vie]ii ei mama s-a

referit la acea prim` \nt\lnire a mea cu Saddam ca la

“clipa fatal`”. {i-a f`cut mustr`ri de con[tiin]`. Cre-

dea c` fusese vina ei c` m` l`sase s` ies tocmai \n

seara aia, c\nd Gina nu voia s` stea singur` [i s` se
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Amanta lui 
Saddam Hussein

Parisoula Lampsos: povestea halucinant` a femeii
care, timp de 30 ani, a \mp`r]it nu doar patul cu dicta-
torul irakian, a[a cum este redat` \n cartea Via]a mea

cu Saddam Hussein, tradus` la Ed. Pandora-M.
Selec]ie de text: Dan-Silviu Boerescu; ilustra]ii de Ioana Halunga
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plictiseasc`. Oare n-a[ putea sa vin la ea [i s-o ajut s`

facem tabbouleh [i s` servim la masa oaspe]ilor lui

Harout?

Mama a spus nu. Hot`r\t nu. Putea s` fie o vecin`

bun` [i s`-[i pun` buc`tarul s` fac` tabbouleh [i

s`-l trimit` Ginei, asta da. |ns` eu o s` stau acas`.

Dar eu am b`tut-o la cap mult timp [i cu

\nc`p`]\nare:

– Dar ce-ar putea fi periculos, mam`? Stau pu]in cu

Gina \n preajma oaspe]ilor

c\nd vor m\nca tabbouleh

din acela bun de-al t`u [i

c\nd vor face ni[te pe[te la

gr`tar.

{tiam deja pe de rost toate

indica]iile mamei: S` nu bei

dintr-o sticl` deschis`! S` nu

te afli niciodat` singur` \n

compania unui b`rbat! S` te

ui]i doar \n jos c\nd vreun

b`rbat se uit` la tine! S` nu

la[i pe nimeni nici m`car s`

\]i s`rute m\na, c` po]i r` m\ -

ne \ns`rcinat`!...

Ast`zi cred chiar c` invita]ia

Ginei din acea sear` fusese,

de fapt, ideea lui Harout.

Clien]ii s`i eliti[ti f`ceau par -

te din societatea \nalt  ̀a Bag-

dadului, iar Harout [tia c`

Saddam Hussein jinduia du -

p` tot ce venea din vest [i c`

iubea luxul. Harout mai cu -

no[tea [i apetitul nelimitat

al lui Saddam pentru fetele

tinere. Poate c` era chiar

unul dintre aceia care aveau

\ns`rcinarea s` \i g`seasc`

cele mai tinere [i mai dulci

fete. A[a cum eram eu.

Harout avea tot interesul s`

se men]in` \n apropierea

celui care \n cur\nd avea s`

str\ng` Irakul \ntr-o men ghi -

n` de fier. |n acea sear`, eu

am fost cadoul lui Harout

pentru Saddam Hussein.

PRIMUL DANS
Din casa lui Harout se auzea muzic` de la gramofon.

M-am prezentat la buc`t`rie cu bolul de tabbouleh,

am luat altul plin de chipsuri de la Gina [i m-am

apropiat de salon pentru a auzi mai bine. Vocea suav`

a lui Frank Sinatra umplea camera. C\nta Strangers in

the night, melodia mea favorit`.

Harout m-a luat de m\n` ca s` dans`m. Mie mi-a

trecut ca un fulger prin minte g\ndul c` m-ar omor\

mama dac  ̀m-ar vedea acuma, dar de-abia \mplinisem

16 ani [i aveam un chef nebun s` dansez. Am r\s cu

poft  ̀c\nd Harout m-a \nv\rtit [i fusta mea s-a deschis

precum o floare.

\n timpul acelui dans ame]itor am v`zut cum oaspe]ii

intrau \n camer`. Erau trei b`rba]i, dintre care primul

de o elegan]` remarcabil`. Purta un costum albastru

de m t̀ase [i o c`ma[  ̀alb  ̀orbitoare. Saddam Hussein.

Prima impresie mi-au f`cut-o ochii lui c`prui, bizari,

a[a cum nu mai v`zusem vreodat .̀ C`ut`tura lui Sad-

dam str̀ lucea metalic, parc  ̀era din argint sau aur pati-

nat. C\teva clipe mai t\rziu aveam s`-i spun:

– Ave]i ochi de animal. Ave]i o privire rece.

Oricine altcineva ar fi putut

s` fie pedepsit cu moartea

pentru acele cuvinte. Dar

Saddam Hussein a izbucnit

\n r\s. Felul meu liber de-a vorbi l-a amuzat, poate [i

pentru c` era obi[nuit ca lumea s` fie foarte precaut`

\n jurul s`u. Saddam Hussein era [i admirat dar [i

temut, [i toat` lumea [tia c` era violent. |n foarte

scurt timp, o via]` putea s` se sf\r[easc` \ntr-o moarte

s\ngeroas` \n preajma sa. A[a era situa]ia \nc` de pe

atunci.

C\t o s` tr`iesc o s` asociez vocea lui Frank Sinatra cu

prima noastr` \nt\lnire. Saddam m-a luat de m\n` [i

m-a \nv\rtit la fel cum o f`cuse [i Harout, [i fusta

mea roz a \nceput s` zboare, dar apoi nu mi-a mai dat

drumul, ci m-a tot \nv\rtit p\n` ce-am ajuns la piep-

tul lui. M-a ]inut str\ns, cu spatele lipit de el.

– Da]i-mi drumul! Da]i-mi drumul!

Eram furioas`, dar \mi era [i ru[ine. Mama m-ar fi

omor\t dac  ̀m-ar fi v`zut \n bra]ele unui str̀ in, pe dea-

supra [i musulman. Dintr-odat`, am v`zut privirea

\ngrozit  ̀a Ginei, care st`tea

\n u[a buc`t`riei.

Ast`zi s\nt sigur` c` Harout

aranjase lucrurile \n a[a fel

\nc\t eu s` dansez \n fusta

mea cea roz exact \n

momentul \n care Saddam

intra pe u[`. Dar atunci, pe

loc? Nu mi-ar fi trecut

nicidecum a[a ceva prin

minte. Eram inocen]a per-

sonificat`. Totul s-a petre-

cut at\t de repede c` n-am

avut timp s`-mi dau seama

ce anume se \nt\mpla [i s`

pot s` m` p`zesc.

Am v`zut cum bodyguardul

m` cerceta cu privirea, [i

l-am v`zut [i pe cel de-al

treilea b`rbat necunoscut,

despre care acum [tiu c  ̀era

fratele vitreg al lui Saddam,

Barzan al-Tikriti. El avea

s` devin` \n timp [eful

mukhabarat, teribilul ser-

viciu secret al lui Saddam.

Era un b`rbat ur\t, cu fa]a

br`zdat` de cicatrici [i cu

ochi du[m`no[i. Cu instinc-

tul puternic al unui copil

am [tiut c` b`rbatul acela

era un om r`u.

– Ai ochi frumo[i, mi-a spus

Saddam, c\nd \n sf\r[it mi-a dat drumul.

– Trebuie s` plec acas`, am zis eu, cu o voce hot`r\t`.

Saddam Hussein a dat rapid c\teva ordine body-

guardului [i fratelui s`u vitreg, care m` sorbeau din

priviri. Ideea era c  ̀de-acum \i apar]ineam lui Saddam.

Celorlal]i b`rba]i din camer` le era interzis s` se mai

uite vreodat` la mine \n felul acela.
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POVARA VIRGINIT~}II
Fiica fratelui meu are aproape 30 de ani [i este

nec`s`torit`. M-a sunat din Grecia [i mi-a povestit

cum [i-a p`strat virginitatea \n a[teptarea c`s`toriei.

Acum virginitatea i-a devenit o povar`:

– M`tu[`, dac` le zic b`rba]ilor pe care \i \nt\lnesc c`

s\nt virgin  ̀fug de mine! |[i imagineaz  ̀ori c  ̀s\nt ciu-

dat` ori c` e ceva \n neregul` cu mine. Ce s` m` fac?

Am r\s, dar i-am zis apoi nepoatei mele s  ̀\nceteze cu

vorb`ria. O femeie trebuie s` aib` sim]ul practic, a[a

c-am sf`tuit-o astfel:

– Dac` virginitatea e un obstacol, \nl`tur`-l!

... Ast`zi v`d cu al]i ochi primele mele \nt\lniri cu Sad-

dam Hussein, pentru c` [tiu cum at\t el, c\t [i fiii s`i

mai t\rziu, f`ceau \n a[a fel \nc\t \ntotdeauna s  ̀existe

fete tinere [i frumoase la dispozi]ia lui. B`rba]ii din

clanul Hussein se foloseau \ntotdeauna de iscoade pri-

cepute, a c`ror datorie era s` stea la p\nd`. Nu prea

conta dac` \[i f`ceau treaba ademeni]i cu promisi uni

de bun`voin]  ̀ori sub amenin]area torturii. Important

era s` livreze fetele. Nu-mi este greu s` \n]eleg c` [i

eu fusesem livrat` dup` acela[i tipar. Singurul lucru

neobi[nuit \n cazul meu este c` rela]ia mea cu Sad-

dam Hussein nu a luat sf\r[it. Dimpotriv`, a durat

c\teva decenii.

Niciodat  ̀nu s-a pus problema c`s`toriei \ntre noi. |n

primul r\nd, \n calitatea sa de pre[edinte al Irakului,

Saddam Hussein nu s-ar fi putut niciodat` \nsura cu

o femeie care nu era musulman`. |n al doilea r\nd,

familia mea nu l-ar fi acceptat niciodat` \n pe]it, pen-

tru c` Saddam era deja c`s`torit. {i-apoi, nici eu nu

mi-a[ fi dorit s` m` m`rit cu el, \n vecii vecilor. C\teo-

dat` mi se f`cea mil` de nevasta lui, Sajida...

{tiu c  ̀exist  ̀riscul s  ̀te pierd, \mi zicea el adesea. Dar

asta nu se va \nt\mpla niciodat .̀ Mai degrab  ̀te omor

eu cu m\na mea.

PRIMA NOAPTE
...La un moment dat, t\rziu \n noapte, au disp`rut cu

to]ii, \n afar` de Saddam [i cu mine. Faryal [i cu

ceilal]i s-au f`cut nev`zu]i \ntr-o clip`, f`r` ca eu

s`-mi dau seama unde plecaser` [i bodyguarzii [i

musafirii. Destul de cur\nd am \ncetat s` mai zic nu,

nu, [i s`-l \mping pe Saddam de l\ng` mine. M-a

luat de dup` umeri, a deschis alte u[i \n casa aia

enorm` [i m-a condus sigur pe el c`tre un dormitor

decorat cu totul \n alb. |n mijlocul camerei, se afla un

pat enorm cu baldachin, [i el alb ca neaua, iar \n

mijlocul patului un trandafir ro[u.

– Am vrut s  ̀preg t̀esc ceva pe gustul unei europence,

mi-a spus Saddam, [i s-a uitat \ntreb`tor la mine.

Era bine?

Da. Totul era perfect. A[ min]i dac` n-a[ recunoa[te

asta. Saddam \mi f`cuse un compliment deosebit

prin faptul c` g`tise camera aceea special pentru

mine. Se preocupase ca totul s` fie pe gustul meu.

M\ncarea, compania, atmosfera, mirosurile, muzica.

Totul. Mi-am pierdut ra]iunea c\nd am v`zut acel

trandafir ro[u \n mijlocul \ntregului alb.

Venisem fat` [i am plecat femeie de la Saddam.

N-am s` uit niciodat` asta...

{tiu c` prin patul lui Saddam trecuser` nenum`rate

femei \naintea mea. Ca s` nu mai vorbesc de cele

care-au venit dup` mine. Dar atunci nu g\ndeam

a[a. Eram \ndr̀ gostit̀ , [i eram con[tient̀  doar de felul

\n care Saddam \mi f̀ cea corpul s  ̀tresar̀  de bucurie –

a[a cum nici nu-mi imaginasem vreodat .̀ Chiar [i azi

s\nt mul]umit` c` mi-am pierdut virginitatea \n

asemenea condi]ii splendide. Ceea ce nu este \ntot-

deauna cazul. Multe femei pot depune m`rturie

despre experien]e de cu totul alt` natur`. Este de-a

dreptul remarcabil c` eu am avut parte de o aseme-

nea minun`]ie taman cu Saddam Hussein, care era

renumit pentru brutalitatea sa.

Mul]i, mul]i ani mai t\rziu, \l priveam c\teodat` c\nd

dormea. Tr`s`turile din ce \n ce mai pronun]ate,

arma \ntotdeauna la \ndem\n`, suspiciunea care i se

strecura ca o umbr` p\n` [i-n vise, o oarecare duritate

pe care-o avea chiar [i-n somn.

Diminea]`, a plecat de l\ng` mine. M` \nf`[urasem

\ntr-un cear[af, fiindu-mi dintr-odat` ru[ine de goli-

ciunea mea. Saddam s-a aplecat [i m-a s`rutat pe

frunte.

– Uhibbuki, mi-a [optit. Te iubesc.

Nu e deloc la fel de u[or s` spui cuvintele astea \n

arab` precum spui I love you \n englez`. |n arab`,

cuvintele vin din ad\ncul sufletului, iar Saddam nu era

deloc genul de om care s  ̀aib  ̀asemenea sentimente.

Astfel c` declara]ia de dragoste pe care mi-a f`cut-o

\n acea prim` diminea]` avea s` \nsemne foarte mult

\n via]a lui. |[i amintea adesea despre momentul

acela, pentru c` atunci avusese pentru prima dat` un

sentiment de iubire pentru o alt  ̀fiin] .̀ Atunci \n]ele-

sese cu adev`rat ce \nsemna acest lucru, la un nivel

foarte ad\nc [i foarte personal. Saddam \mi spunea

c\teodat  ̀s  ̀nu cumva s  ̀m  ̀a[tept ca el s`-mi zic  ̀“te

iubesc”. Dar trebuia s`-mi amintesc \ntotdeauna c`

\mi spusese aceste cuvinte.

Nu m  ̀a[teptam la nimic. Dar cu c\t trecea timpul, cu

at\t \n]elegeam mai bine c` Saddam nu se iubea

deloc pe el \nsu[i. Faptul c` sim]ise dragoste pentru

mine \l mirase profund. 

Faryal a intrat \n camer  ̀de cum a plecat Saddam. N-a

zis nimic, doar mi-a ar`tat c` \mi preg`tise o baie

cald ,̀ parfumat̀ . Mi-a piept̀ nat p r̀ul, m-a \mbr̀ ]i[at,

[i m-a s`rutat pe obraji. M-am \mbr`cat [i eram gata

de plecare c\nd am v`zut c  ̀ne a[tepta deja o ma[in .̀

La volan era unul dintre bodyguarzii care st`tuser  ̀\n

permanen]` \n apropiere. Drumul p\n` la casa

p`rin]ilor mei n-a durat mai mult de-un sfert de or`.

Ajunsesem. Faryal a venit \n`untru cu mine. Mama

era \n buc`t`rie. Am \mbr`]i[at-o de la spate, pentru

c` nu voiam s` dau ochii cu ea. Mama vedea tot, a[a

c` nu trebuia s` aib` prilejul s` se uite-n ochii mei...

DUP~-AMIAZA ROZ
Ceea ce m-a atras irezistibil a fost tensiunea palpitant̀ ,

felul diferit de a fi al lui Saddam Hussein. Persona -

litatea sa puternic`. Masculinitatea sa pronun]at`.

Ceea ce \l interesa pe el la mine era faptul c` aveam

leg`turi str\nse cu familia, c` eram con[tient` de pro-

pria-mi valoare, c` proveneam dintr-un mediu bun.

Saddam Hussein voia \ntotdeauna s  ̀aib  ̀ceea ce nu

putea ob]ine. 

|ntr o vineri, a venit Faryal [i m-a luat cu ea, ca de obi-

cei. Am stat o vreme pe la club, a[a cum f`ceam de

fiecare dat`, ca s` fim v`zute, [i apoi ne-am dus la

mo[ia lui Saddam de la ]ar`. Am dat o rait` pe la gra-

jduri, ca s  ̀vedem caii, ne-am minunat de m\njii a do -

rabili, [i apoi am stat mult` vreme pe teras`, l\ng`

piscin`, unde ni se servea m\ncare delicioas`. Ne

\nt\lniser̀ m deja de nenum r̀ate ori p\n  ̀atunci [i totul

\mi p r̀ea a[a de normal. M  ̀sim]eam at\t de bine, \nc\t

pierdusem no]iunea timpului. Dar u[or, u[or Saddam

m-a condus spre dormitor. De data asta, transfor-

mase \ntreaga camer`: totul era roz. Pere]ii, podeaua,

tava nul, ornamentele, florile... totul!

Saddam Hussein era amuzat de c\t eram eu de \nc\n -

tat`. {i asta de fiecare dat`. De-a lungul anilor, a con-

tinuat s`-mi fac` surprize ca s` m` vad` fericit`.

Dar la club \ncepuser` b\rfele. A]i auzit ce face Pari?

Oare p`rin]ii ei [tiu c` se \nt\lne[te cu Saddam Hus-

sein? Cum de \i permit unicei fiice s .̀..? Ce ru[ine, a]i

auzit...

Dup` acea "dup`-amiaz` roz", a[a cum \mi place mie

s-o numesc, am fost chemat` \n biroul lui tata.

– E adev`rat c` te \nt\lne[ti \n secret cu Saddam

Hussein?

– Nu.

Am \ncercat s` mint, de[i [tiam c` n-o s`-mi mearg`.

Mama [i tata au v`zut imediat c` nu spuneam ade -

v`rul. M` pricepeam bine s` tac, chiar dac` era difi-

cil, dar s` mint? Nu.

– Cuno[ti politica lui Saddam Hussein...?

– Nu, acela e un alt Saddam. Saddam pe care-l cunosc

eu este ofi]er...

– {tii ce reputa]ie are? Pari, omul acela are m\inile p  ̀-

tate de s\nge.

– Nu Saddam pe care-l...

M` auzeam cum vorbeam verzi [i uscate. Tata m-a

privit cu dispre].

– Ai avion m\ine-diminea]` la prima or`. O s` mergi

la rudele noastre din Liban. O s` mergi la [coal` \n

Beirut. Nu mai po]i r`m\ne acas`.

– Dar...

– Du-te s`-]i faci bagajul! Avionul decoleaz  ̀m\ ine-di -

minea]` la opt.

{i a[a a fost. Mama pl\ngea [i eu pl\ngeam cu ea. Dar

\mi f`cusem familia de ru[ine [i \l umilisem pe tata,

singurul care avea putere de decizie. Cel care contro-

la totul. |mi primisem pedeapsa: s` m` mut la rudele

din Beirut [i s` merg la [coal` acolo. Nu mi s-a spus

nimic despre c\nd [i dac  ̀voi putea s  ̀m  ̀\ntorc la Bag-

dad. Tata era de neclintit. |l interesa doar ca eu s  ̀dis-

par din ochii lui [i s` rup toate leg`turile cu Saddam

Hussein.

Am plecat av\nd \n minte promisiunea lui Saddam,

care de nenum`rate ori \mi spusese c` nu conteaz`

unde m` aflu sau ce fac:

– Eu nu uit. Tu mi apar]ii mie [i eu am oameni pre-

tutindeni care \mi raporteaz` tot. A[a c` stai lini[tit`,

eu [tiu \ntotdeauna ce faci.  B
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PLAYBOY: Acum, c` Lost se \ncheie, mult`
lume [i-ar dori s` afle c\te ceva despre
final [i despre direc]ia spre care duc cei
[ase ani ai serialului. S-a sugerat c` tu e[ti
printre pu]inii ale[i care [tiu cum se va
\ncheia serialul. Care este adev`rul?
FOX:{tiu c\te ceva despre final. M-am dus la autorii

serialului, s  ̀\i \ntreb \n ce direc]ie ar trebui s  ̀\mi duc

personajul. Mi-au dat o imagine asupra punctului \n

care va ajunge personajul meu.

PLAYBOY: {i ai de g\nd s` ne dezv`lui [i
nou` aceast` imagine?
FOX: |n nici un caz. Dar este \ntr-adev`r splen-

did`. (r\de).

PLAYBOY: Mul]i fani se \ntreab` dac` per-
sonajul lui Evangeline Lilly, Kate, va
r`m\ne cu tine sau cu Sawyer, personajul
negativ al lui Josh Holloway – presupun\nd
c` vreunul dintre voi va supravie]ui.
Regre]i vreodat` c` nu ai fost distribuit \n
rolul lui Sawyer, atunci c\nd ai dat proba?
FOX:Nu cred c` m-au luat vreodat` \n considerare,

\n mod serios, pentru rolul lui Sawyer. Se foloseau

doar de o scen` a lui Sawyer pentru a audia tipii de

care erau interesa]i. Dar, din clipa \n care am dat acea

audi]ie pentru Sawyer, au exclamat: “Credem c` tu

e[ti Jack Shephard”. Am spus: “Minunat, dar habar

nu am cine este Jack Shephard, pentru c` nimeni nu

a citit scenariul”.

PLAYBOY: Te-au l`sat s` \l cite[ti? 
FOX: J. J. Abrams mi-a r`spuns: “Vrei s` cite[ti sce-

nariul acum?” Am acceptat, dar el se b`ga din 20 \n

20 de minute cu: “Ce crezi? Ce crezi?” |n cele din

urm`, am zis: “Al dracu’ de bun. Las`-m` s`-l ter-

min!”

PLAYBOY: Din c\te se pare, \]i pl`cea ce
citeai. 
FOX: Din momentul \n care l-am citit [i am

descoperit c` serialul \ncepea cu Stephan, care

deschidea ochii, mi-am dat seama c` vorbeau de

fapt despre posibilitatea ca eu s` joc eroul. {i mi-am

spus \n sinea mea: “Foarte bine”.

PLAYBOY: Zvonuri de pe Internet spun c`
la tine acas` se adun` to]i membrii echipei
de filmare, s` vede]i serialul [i s` petrece]i
timp \mpreun`. 
FOX: Nu am mai f`cut asta de o bun` bucat` de

vreme.

PLAYBOY: Dar ce zici de cealalt` b\rf` de
pe Internet care spune c` e[ti renumit
pentru petrecerile cu skinny-dipping (\not
pe dezbr`cate, n. r.) pe care le ini]iezi, [i
c` membrii echipei de filmare te-au pore-
clit Pendulul?
FOX (r\de): Nu am f`cut nici asta de ceva timp; dar

nu m  ̀deranjeaz  ̀deloc s  ̀m  ̀dezbrac – niciodat  ̀nu

m-a deranjat, nici m`car pe vremea c\nd eram copil,

\n Wyoming. E distractiv s` faci un lucru pe care al]ii

\l consider  ̀scandalos. E amuzant s  ̀vezi reac]iile alto-

ra. Ai vorbit de Internet. Eu mi-am stabilit o regul`

ferm` de a nu m` uita la nimic de pe Internet care s`

se refere la mine personal sau la ceva la care lucrez.

PLAYBOY: |n ultimii [ase ani, pe care i-a]i
petrecut film\nd \n Hawaii, unii dintre
colegii t`i de distribu]ie au avut c\teva inci-
dente cu poli]ia. }i se pare c` poli]i[tii din
Hawaii au fost mai duri cu echipa dec\t cu
al]i oameni?
FOX:Adev`rul este c` unii dintre membrii echipei

au fost prin[i conduc\nd \n stare de ebrietate, ceea ce

e nepl`cut, dar nu cred c` au fost v\na]i \n mod

deliberat. Oamenii de acolo au fost incredibil de

amabili cu noi. Ne-au oferit anumite spa]ii de care am

avut nevoie pentru film`ri. Iar serialul, la r\ndul lui,

a adus venituri considerabile statului. A fost o rela]ie

bun`.

PLAYBOY: Ai declarat recent c` ]i-ai
\ncheiat cariera \n televiziune. Oare e
vorba doar de surmenajul pricinuit de Lost
sau vorbe[ti serios? 
FOX: {ase ani petrecu]i film\nd Lost [i al]i [ase ani

\n care am filmat Party of Five – s\nt 12 ani. |n acest

timp, am lucrat la dou` seriale de succes, la care s-au

ad`ugat [i alte joburi \n televiziune. Asta face \n

total aproape 300 de ore de televiziune. Din punc-

tul meu de vedere, s-a terminat. Lost a fost o [ans`

incredibil̀ , dar nu-mi doresc s  ̀mai fiu legat vreodat`

de un singur proiect pentru o perioad` at\t de

\ndelungat  ̀de timp. Voi face filme cu regizori pe care

\i admir [i m` voi l`sa provocat de diverse tipuri de

roluri. Dac  ̀acest lucru nu se va \nt\mpla, m  ̀apuc de

altceva.

PLAYBOY: Unde vei locui?
FOX: |n Oregon. Mi-e dor de o clim` cu patru

MATTHEW FOX

„Renun] la televiziune”
Fiu al unui fermier din Wyoming, protagonistul celebrului
serial Lost vorbe[te cu simplitatea unui autentic cowboy
despre b`utur ,̀ femei, iarb`… [i despre \ncercarea de a
se angaja pe Wall Street. Nu evit  ̀s  ̀discute nici despre

momentul de r`scruce \n care se afl̀  cariera sa.   
Interviu de Interviu de Stephen Rebello; Traducere [i adaptare de Lorena Lupu 
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anotimpuri. Cei doi fra]i ai mei s\nt printre cei mai

apropia]i prieteni pe care \i am. Vreau s` \mi petrec

timpul al`turi de ei [i de mama mea, c\t mai pot. Iar

copiii mei s` fie apropia]i de verii lor primari. Le va

fi greu micu]ilor s` \i p`r`seasc` pe prietenii lor din

Hawaii. Se simt bine aici, dar, cu tot respectul pe care

\l am pentru oamenii minuna]i din Hawaii, care au fost

at\t de buni cu noi, abia a[tept s` plec.

PLAYBOY: Dar dac` agen]ii t`i \]i spun c`
o re]ea de televiziune \]i ofer` un munte
de bani pentru a te ademeni \n rolul princi-
pal al unui serial care nu va dura, garantat,
mai mult de trei ani?
FOX: Nu mai fac chestia asta pentru bani de mult

timp. So]ia mea, Margherita, [i cu mine nu s\ntem

risipitori. |ncerc`m s  ̀tr ìm simplu [i nu cheltuim bani

dec\t pe lucruri pe care ne place s` le facem, cum ar

fi c l̀̀ toriile. Party of Five mi-a oferit multe oportunit`]i

uimitoare, inclusiv de natur` financiar`, iar dup` ce

a \nceput serialul, mi-am dat seama c` va dura destul

de mult timp, astfel c` am economisit suficient. Asta

mi-a oferit ocazia ca, din acel punct, s` fac alegeri pe

baza impulsurilor mele creative [i nu a m\nc`rii pe

care trebuia s` o pun pe mas`.

PLAYBOY: |n ce m`sur` te-a preg`tit
copil`ria la o ferm` din Wyoming pentru
traiul de la Hollywood?
FOX: Auzi o gr`mad` de pove[ti despre oameni

care ajung la Hollywood [i-[i pierd controlul. Nicio-

dat` nu mi s-a p`rut o posibilitate pentru mine. Am

crescut al`turi de un tat  ̀foarte st`p\n pe sine, am fost

martor la via]a oamenilor cu care interac]iona – [i

\nc` o face! –, am v`zut lucrurile care \i intereseaz`.

Nu ai cum s` g`se[ti ceva mai \ndep`rtat de Holly-

wood. C\nd cre[ti \ntr-o astfel de lume, ajungi la o alt-

fel de defini]ie a no]iunii de “b`rbat”. A[ putea

spune c` acest lucru m-a ajutat extrem de mult \n

modul \n care abordez o industrie care poate fi pe -

riculoas`.

PLAYBOY: Cine seam`n` mai mult cu tat`l
t`u, tu sau fra]ii t`i?
FOX:Din multe puncte de vedere, eu sem`n cel mai

mult cu tata. Fra]ii mei s\nt ni[te tipi nemaipomeni]i;

\l respect`m, \l admir`m [i \l iubim pe tata. Dar nu e

un om comod; e o persoan  ̀dificil ,̀ iar acest lucru ne-

a afectat comunicarea \n unele momente. Poate pen-

tru c` se reg`sea cel mai mult \n mine, \mi petreceam

foarte mult timp chinuindu-m` pentru a fi pe m`sura

a[tept`rilor lui. Credea \n asumarea gre[elilor pe care

le f`ceai. Faptul c  ̀tata era mai preten]ios cu mine era

v`zut de fra]ii mei ca un fel de favoare. Nu se bucu-

rau de tot at\ta aten]ie, dar, \n acela[i timp, aceste

a[tept`ri erau o povar` grea.

PLAYBOY: Familia ta cre[tea orz pentru
companii de bere. Acest lucru ]i-a oferit
ocazia s` bei la o v\rst` fraged`?
FOX: O, da, am b`ut bere cu nemiluita. To]i am

\nceput s` bem de mici. P`rin]ii mei nu au fost nicio-

dat` severi \n aceast` privin]`. Voi adopta aceea[i

atitudine fa]` de copiii mei. So]ia mea e italianc`, iar

italienii, la r\ndul lor, \ncep s  ̀bea un pic de vin la cin`

de la o v\rst` fraged`. M`car nu au probleme cu

be]iile de la chefuri ale pu[tilor, atunci c\nd ace[tia

pleac` la universitate. Am experimentat de timpuriu

chestiile astea.

PLAYBOY: Ai fumat iarb`?
FOX: Iarb`? Da.

PLAYBOY: Cum a reac]ionat tat`l t`u?
FOX:Eram un rebel, f`ceam cele mai mari nebunii

[i sc`pam mereu cu bine. |n Wyoming, principalele

distrac]ii s\nt b`utura [i femeile, dar e o zon` at\t de

\ntins` [i at\t de pu]in locuit`, \nc\t, pentru a intra \n

\ncurc`tur`, trebuia s` ajung acas` la un prieten, la o

distan]` de 50 – 60 de mile de casa noastr`. Mama [i

tata nu [tiau niciodat` ce f`ceam. Singura dat` c\nd

tata s-a sup`rat r`u pe mine a fost atunci c\nd am \ncer-

cat s  ̀cultiv marijuana \ntr-una dintre cl`dirile fermei,

iar el a g`sit-o.

PLAYBOY: {i ce explica]ii i-ai dat?

FOX: Am dat vina pe fratele meu Francis, care e cu

cinci ani mai mare. Acesta era la Ciudad de Mexico,

\ntr-un program de schimb cultural studen]esc de [ase

luni. Am presupus c ,̀ dac  ̀Francis era at\t de departe,

tata nu va ajunge s`-l ia la \ntreb`ri. Tata nu a fost prea

\nc\ntat, dar cred c`, \n spatele m`[tii de om furios,

z\mbea. Vreau s` zic, da, la dracu’, am fumat iarb` [i

ne-am dat mari cu chestia asta de c\nd eram mici.

„Am b`ut bere cu nemiluita. To]i fra]ii
am \nceput s` bem de mici. P`rin]ii 

mei nu au fost niciodat` severi \n aceast` 
privin]`. Voi adopta aceea[i atitudine

fa]` de copiii mei. ”
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P`rin]ii mei nici nu [tiu nici acum c\te t\mpenii am

f`cut.

PLAYBOY: Nu ai de g\nd s` le relatezi \n
acest interviu?
FOX: Nu. De Cr`ciun, eram to]i pu]in b`u]i [i to]i

am sim]it c  ̀e clipa s  ̀renun]`m la restric]ii. Vorbeam

cu mama, iar fratele meu mai mic, Bayard, care fu sese

arestat cu c\teva ocazii, a dezv`luit c` a mai fost are-

stat o dat` [i era eliberat condi]ionat pentru o pro -

blem` dintr-un alt stat. Am v`zut-o pe mama cum a

reac]ionat la aceast` veste [i mi-am spus: Ei bine, cu

siguran]` c` n-ar fi trebuit s` [tie chestia asta.

PLAYBOY: Ai spus c` principalele distrac]ii
din Wyoming s\nt b`utura [i femeile. C\nd
ai auzit prima oar` despre sex?
FOX: Fratele meu mai mare avea succes la fete. 

L-au iubit de mic. A f`cut sex pentru prima oar` pe

c\nd aveam 10 ani. Am aflat foarte multe de la el.

St`team culca]i \n pat noaptea [i discutam probleme

de mare importan] ,̀ cum ar fi cel mai potrivit mod de

a trata o femeie [i lucrurile care le plac femeilor.

PLAYBOY: C\nd ]i-ai pierdut virginitatea?
FOX:Aveam 12 ani. Ea era cu doi ani mai mare. Nu

mai era virgin`. |nc` rev`d momentul, cadru cu

cadru, ca pe o \n[iruire de fotografii. Eram \n Dubois,

din Wyoming, unde num`rul locuitorilor nu

dep`[e[te nici azi o mie. Am f`cut-o pe jos, pur [i sim-

plu, l\ng` un r\u, \n timpul rodeo-ului din ora[.

PLAYBOY: Cum a fost?
FOX: Oribil [i jenant – eram doi copii t\mpi]i care

se tr\ntiser` pe jos [i-[i l`saser` chilo]ii \n vine. Era

dificil s` pun \n aplicare tot ce discutasem cu fratele

meu. Dup` aceea am avut multe prietene, dar nimic

serios p\n` \n facultate.

PLAYBOY: Ai terminat liceul la o [coal`
privat` din Massachussets. A fost o
pedeaps` sau o r`splat`?
FOX:Acum, c` m` g\ndesc la asta, \i datorez enorm

tat`lui meu pentru c  ̀a f`cut asta. Dup  ̀primul an de

liceu, m-a \ntrebat: “Ce planuri de viitor ai?” C\nd 

i-am spus c` nu am a[a ceva, s-a speriat. Nu f`ceam

dec\t s` joc fotbal, handbal, s` v\nez fete [i s` beau

toat` ziua. M-a \ntrebat dac` a[ vrea s` m` duc la o

[coal` privat`, pe coasta de est. F`r` acest pas nu a[

fi ajuns niciodat` s` fiu admis la Columbia Univer-

sity [i nu mi-a[ fi putut croi un rost \n via]`. B`tr\nul

spusese: “Vei \nv`]a cum s` \nve]i – [i a[a a fost.”

PLAYBOY: Ce ai studiat la Columbia?
FOX: Informatic .̀ Eram fascinat de calculatoare, de

la primul curs de programare de la liceul public,

c`ruia \i fuseser` trimise recent primele computere

Apple II sau ce naiba erau. Ideea de a scrie coduri mi

se p`rea un SF fascinant. Dar, la Columbia, m-am
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pomenit \ntr-o grup  ̀de 200 de studen]i, to]i din Asia,

cei mai inteligen]i pu[ti pe care i-ai v`zut \n via]a ta.

Mi-am zis: nu ai cum s` concurezi cu ̀ [tia. {i m-am

reorientat spre [tiin]e economice, despre care

auzisem c` s\nt o chestie tare.

PLAYBOY: De ce ar fi o chestie tare?
FOX: M` jur pe bunul Dumnezeu, oric\t de ridicol

ar p`rea, cred c` principalul motiv era faptul c`

v`zusem filmul Wall Street. {i mi-am propus brusc s`

devin Bud Fox, personajul lui Charlie Sheen, [i s  ̀fac

un munte de bani.

PLAYBOY: Ai jucat fotbal la Columbia,
\ntr-un sezon de e[ecuri interminabile pen-
tru echip`. S\nt femeile atrase de fotbali[ti
care pierd?
FOX: Nu am avut parte de avantajele statutului de

fotbalist. Am avut multe ocazii sexuale, dar nu de

aventuri datorate gloriei noastre de fotbali[ti. Modul

\n care reac]ionau studen]ii uneia dintre cele mai

bune universit`]i americane la evolu]ia dezastruoas`

a echipei lor de fotbal era: “Da, s\ntem intelectuali

adev`ra]i, iar echipa noastr` de fotbal e o glum`”.

Oricum, escapadele mele sexuale au durat doar pe

perioada primului an de studiu. Dup` aceea, m-am

\ndr`gostit de Margherita [i lucrurile s-au schimbat.

PLAYBOY: E adev`rat c`, \n timp ce era]i
studen]i, Margherita a descoperit c` aveai
o fric` instinctiv` de ap` [i te-a \nv`]at s`
\no]i?
FOX: Da. Margherita vine din Vene]ia [i e cea mai

\nr ìt  ̀\not`toare de pe fa]a p`m\ntului. I s-a p`rut fer-

mec`tor [i imposibil, totodat`, faptul c` nu [tiam s`

\not [i a hot`r\t s` remedieze situa]ia. |n copil`rie, nu

am avut [ansa de a petrece timp \n ap`. Apa din

Wyoming e at\t de a dracului de rece, \nc\t aveam obi-

ceiul s` s`rim \ntr-un r\u sau \ntr-un lac [i s` ie[im

\napoi pe mal \n c\teva secunde. Dar cred c` aveam

o team` \nn`scut` de ap`. Nu m-am sim]it niciodat`

\n largul meu, nici m`car acum, c` [tiu s` \not. Am

vorbit cu oamenii din echip` despre o mul]ime de

cascadorii acvatice pe care a trebuit s` le fac \n acest

sezon. M` cuprinde panica. Nu, nu s\nt un \not`tor

prea bun.

PLAYBOY: {i totu[i, nu ai urmat nici
aceast` cale. La economie m` refeream. 
FOX: |n prim`vara anului meu final de studen]ie,

am fost la un interviu pentru o slujb` la Prudential –

Bache [i am avut o revela]ie. Nu aveam costum – [i

atunci, l-am \mprumutat pe al unui prieten. Era cu

vreo cinci – [ase centimetri mai scurt dec\t ar fi tre-

buit. I-am cerut [i mocasinii. M-am \nt\lnit cu trei

masculi alfa, imita]ii ale lui Gordon Gekko, care \mi

tot repetau c` asta era via]a cea mai tare, c` aici \]i

f`ceai o reputa]ie [i rupeai gura t\rgului. La sf\r[it, \n

timp ce st`team \n cerc [i ne str\ngeam m\inile, iar ei
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\mi spuneau “Trebuie s` vii la noi”, unul dintre ei 

s-a aplecat spre cel`lalt [i a spus: “Dar trebuie s`

fac` ceva \n privin]a pantofilor”. To]i trei au \nceput

s` r\d`, iar eu m-am uitat la ei. Purtau pantofi Oxford

identici, de piele, cu [ireturi, speciali pentru ]inuta

business. |n acea clip`, am [tiut c` nu voi putea 

face asta.

PLAYBOY: {i cum ai ajuns de la evadarea
pe de Wall Street la actorie?
FOX: |n primul an de facultate, eram falit. C`utam

un job unde a[ fi putut c\[tiga bani f`r` a investi prea

mult timp. M-am uitat la un panou de anun]uri, am

g`sit unul pentru un rol \ntr-o reclam  ̀TV, m-am dus

la casting [i l-am ob]inut. O reclam  ̀la Clearasil, \n care

jucam rolul tipului care r\de de `la cu acnee. Asta 

mi-a adus multe apeluri telefonice de la agen]i [i,

implicit, noi joburi.

PLAYBOY: Ai mai lucrat ca model o
perioad`, nu?
FOX: Pe l\ng` povestea asta, mai aveam o prieten`

din primul an, a c`rei mam` lucrase mult timp \n

industria modellingului [i, pe baza recomand`rilor ei,

am participat la [edin]e foto pentru cataloage JC

Penney, am prezentat tricouri [i alte c`caturi, pentru

care c\[tigai c\teva sute de dolari \n c\teva ore. Acea

fat  ̀a fost prima mea iubire. Credeam c  ̀s\nt \ndr`gos-

tit de ea, apoi am cunoscut-o pe Margherita [i totul

s-a schimbat.

PLAYBOY: Cum ai cunoscut-o?
FOX:Eram chelner \ntr-un piano bar, iar o coleg  ̀de

munc` \mi tot vorbea despre Margherita, spun\n -

du-mi c` trebuie s` o cunosc. Pe atunci, eram cu

cealalt  ̀fat ,̀ dar am zis: “Sigur, adu-o”. Margherita era

genul ̀ la de vagaboand` mi[to. Lucra c\te trei luni \n

Milano, ca model, apoi se ducea unde avea chef, \[i

sp`rgea to]i banii, iar dup  ̀ce \i termina, revenea [i lua

totul de la cap`t. Superb! C\nd a intrat \n restaurant,

am v`zut-o [i m-a dat pe spate.

PLAYBOY: A fost [i ea dat` pe spate?
FOX: Ea pretinde c` nu a fost interesat` deloc. {tia

c` am prieten`, de aceea a trebuit s-o iau \nceti[or:

“Hai s` ne plimb`m prin New York, hai prin Central

Park, hai la un film”. Am sedus-o.

PLAYBOY: Dup` c\t timp?
FOX: Vreo dou` s`pt`m\ni. S\nt zece mii de lucruri

care m  ̀ucid \ntr-un mod magnific, miraculos, de c\te

ori m` uit la ea, dar, dac` vorbim de primul moment

\n care am v`zut-o, m-a cucerit modul \n care se

mi[ca aceast` fat` exotic`, incredibil de frumoas`.

Felul \n care se mi[c` o femeie e mult subestimat.

Margherita se mi[c` [i p`[e[te cu o gra]ie pe care nu

am mai v`zut-o nic`ieri. E incredibil`.

PLAYBOY: S` derul`m filmul p\n` \n 1993,

c\nd aveai 27 de ani [i erai proasp`t c`s`torit.
Dup` ce ai terminat cu modelling-ul, ai urmat
cursuri de actorie [i ai ob]inut primele roluri
\n seriale de televiziune. |n urm`torul an, ai
devenit protagonistul serialului Party at Five.
De ce crezi c` acel serial a avut un impact at\t
de puternic asupra at\tor oameni?
FOX: Pentru c` toat` lumea se poate reg`si \ntr-o

anumit` m`sur` \ntr-un serial despre o familie care

lupt` din r`sputeri pentru a nu se destr`ma. Nu

avusesem ocazia de a m` antrena prea mult \n fa]a

unui aparat de filmat, de aceea cred c` experien]a

aceea incredibil` a fost rolul meu de absolvire. Pe de

alt` parte, aveam de interpretat un personaj moale.

Esen]a personajului – fratele cel mai mare care tre-

buie s` accepte un rol aproape patern – consta \n

faptul c` acesta trebuia s` fie un bufon care se zbate

\n lupta cu valurile, o epav` emo]ional`. Un etern

ratat. Era un lucru greu pentru mine.

PLAYBOY: Totu[i, ai f`cut acest lucru greu
timp de [ase ani. 
FOX: Am fost crescut de un tat` care a subliniat

mereu faptul c`, dac` ai de \ndeplinit o sarcin`, tre-

buie s` o faci c\t po]i tu de bine, chiar dac` nu-]i

place. E o abordare excelent` [i pentru meseria de

actor. M` simt \ntotdeauna de parc` a[ pune o

c`r`mid` peste cealalt`, ceea ce e fascinant. Am dat

tot ce am avut \n acest rol, experien]a a fost memo-

rabil` [i, totu[i, a[ min]i dac` nu a[ spune c` am fost

fericit c\nd s-a sf\r[it.

PLAYBOY: |n at\]ia ani, de c\nd e[ti \mpre-
un` cu so]ia ta, ai devenit un idol masculin
[i un sex simbol, \ntr-o industrie \n care
tenta]iile te p\ndesc la fiecare pas. Cum
abordezi tema fidelit`]ii?
FOX: Fidelitatea e un subiect foarte delicat. Nici

m`car nu [tiu cum s` r`spund la \ntrebarea asta.

Oamenii te caut` \n permanen]`, e adev`rat, din tot

soiul de motive bizare, dar eu i-am privit mereu cu

\ndeajuns de mult` suspiciune. Margherita [i cu

mine s\ntem cei mai buni prieteni [i cei mai buni

aman]i. Ea e dragostea vie]ii mele. Am izbutit s`

fim c\t se poate de liberi [i, totodat`, s` men]inem

intensitatea rela]iei noastre. S\nt b`rbat, \mi plac

femeile. |n acela[i timp, Margherita e omul de care

am nevoie. Ne sim]im bine \mpreun`. Rela]ia noas-

tr` dureaz` de 23 de ani, deci, hai s-o l`s`m a[a.

PLAYBOY: |n ultima vreme, tabloidele au
f`cut v\lv`, afirm\nd c` ai o aventur` cu o
stripteuz`. 
FOX: Povestea aia nu este adev`rat`. Nu am de

g\nd s` o comentez. 

PLAYBOY: Ai afirmat ceva mai devreme c`
urm`torul t`u ]el profesional este s` faci 

filme. Ai fost dezam`git de \ncas`rile
filmelor \n care ai jucat roluri secundare
substan]iale, cum ar fi Speed Racer sau Noi
s\ntem Marshall?
FOX: Dac` Speed Racer s-a ridicat la \n`l]imea

a[tept`rilor noastre din punct de vedere financiar? |n

nici un caz. Dac` s\nt m\ndru de filmul ̀ la? Cred c`

e o capodoper`. S\nt m\ndru de lista filmelor pe care

le-am f`cut p\n` acum. Op]iunile mele profesionale

au fost bune. Abia a[tept provocarea de a face un film

dup  ̀cel`lalt, f`r  ̀ca un studio s  ̀\mi spun  ̀c\nd s  ̀sar

sau c\t de \nalt` s` fie s`ritura.

PLAYBOY: Ai multe oferte de film?
FOX:Dac` \mi propun s` r`m\n \n aceast` industrie,

vreau s  ̀iau ini]iativa [i s  ̀preiau filmele. |mi ofer cam

cinci ani pentru a face trecerea spre o carier` \n film

care s` \mi dea [ansa s` colaborez cu regizorii pe care

\i iubesc. Warner Bros. a cump`rat Billy Smoke pen-

tru mine. Scenariul porne[te de la o serie de benzi

desenate, are un concept bun [i intriga se desf`[oar`

\ntr-o lume a asasinilor. Acum lucr`m la el.

PLAYBOY: Trebuie s` fii mereu tipul al
c`rui nume apare cu literele cele mai mari
pe afi[ul filmului?
FOX: Mi-a[ dori libertatea de a fi al optulea din dis-

tribu]ie [i de a face un lucru la care oamenii nu se

a[teapt` din partea mea. Tom Cruise, de exemplu,

are un renume, face filme de mult timp [i totu[i are

apari]ia aceea spectaculoas` \n Tropic Thunder. Ce

decizie minunat` din partea lui, una pe care mul]i au

crezut c` nu o va lua \n acest moment. Nu cred nici

faptul c` oamenii se a[teptau la ceea ce am f`cut \n

Smokin’ Aces, dar filmul acela are un loc special \n

inima mea. B

„M-a cucerit modul \n care se mi[ca
aceast` fat` exotic`, incredibil de fru-

moas`. Felul \n care se mi[c` o femeie e
mult subestimat. ”
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sexul 
viitorului
Sexul viitorului are numai dou`
variante: va fi sau nu va fi deloc.
Acest articol \ncearc` s` intuiasc`
despre ce ar urma s` vorbeasc`
b`rba]ii, \n viitor, la o halb` de
bere modificat` genetic.
Text de Igor Liadski, traducere de Vladimir Florea; foto: Guliver



NOI NE G|NDIM LA PRIMAvariant`, av\nd \n vedere c`, \n cea de-a doua, oamenii ar urma

s  ̀fie crescu]i \n laboratoare, iar organele sexuale s-ar reduce prin neutilizare (s-ar usca [i ar c`dea).

Ar suferi nu numai construc]ia fizic  ̀a omului, ci [i majoritatea programelor umoristice (\n lipsa

unuia din obiectele principale ale glumelor) [i chiar comunicarea obi[nuit` ar urma s` aib` de

suferit: despre ce ar urma s` vorveasc` b`rba]ii la o halb` de bere modificat` genetic? Despre

retroviru[i? Ultima variant  ̀i-ar bucura pe impoten]i [i asexuali, iar prima pe majoritatea domi -

nant` a popula]iei planetei.

Sex Science-Fiction
Scriitorii SF, lans\nd o multitudine de situa]ii, inven]ii [i fiin]e neverosimile \n paginile roma -

ne lor lor, au ocolit \n majoritatea cazurilor unul din aspectele cele mai importante ale vie]ii noas-

tre care este sexul. Exist` \ns` destul sex obi[nuit [i situa]ii picante \n lucr`rile lor, dar la fan-

tezii pe tema cum ar putea timpul [i [tiin]a s` schimbe partea intim` a existen]ei p`m\ntenilor

nu s-a ajuns. 

|ntre timp, via]a sexual` este parte integrant` a existen]ei speciei noastre, dep`[ind cu mult

grani]ele simplei perpetu`ri a speciei. Dar, din p`cate, nu tuturor le-a fost dat s` simt` \ntrea-

ga diversitate de desf`t`ri trupe[ti: imperfec]iunea anatomic` [i fiziologic`, devia]iile psihice

[i inconsisten]a social` \mpiedic`, pentru moment, cufundarea total` \n lumea pl`cerilor car-

nale. Din fericire, [tiin]a [i tehnica au oferit \ntotdeauna “c\rje” celor ocoli]i [i nedrept`]i]i,

str`duindu-se s` ofere dac` nu “sex gratis pentru to]i”, m`car “s` nu r`m\n` nimeni

nemul]umit”. Inventatorii “obseda]i sexual” au creat o diversitate de gadgeturi [i servicii:

preparate pentru cre[terea poten]ei, tot felul de dispozitive pentru

sex, implanturi, sexul prin telefon, ca s` nu mai vorbim de filme porno

sau literatur` de specialitate [i multe, multe altele. Aproape toate ma -

ri le realiz`ri [i-au g`sit \ntr-un fel sau altul utilitatea [i pentru ob]inerea

satisfac]iei sexuale. Cele mai avansate realiz`ri ale dezvolt`rii [tiin]ei [i

tehnicii s\nt ast`zi \n num`r de trei: tehnologiile bazate pe ADN, nano -

tehnologiile [i tehnologiile informa]iei. Este logic s  ̀presupunem c  ̀aces-

tea vor fi vioara \nt\i \n evolu]ia sexual` a genera]iilor viitoare.

Gena orgasmului extrem de lung
Pentru c` majoritatea tr`s`turilor omului s\nt determinate anume de

genele acestuia, \nseamn  ̀c ,̀ dac  ̀o s  ̀corect`m aparatul genetic, se pot

ob]ine \mbun`t`]iri semnificative ale tuturor func]iilor organismului. {i

nu este vorba de abstractul “mai sus, mai bine, mai repede”, ci de

extrem de concreta ameliorare a “parametrilor de func]ionare” ale

persoa nei: un orgasm extrem de lung, un spectru complet de senza]ii

]in\nd de activitatea sexual`, victoria asupra ejacul`rii precoce, m`rirea

erec]iei, m`rirea dimensiunilor organului sexual etc. De asemenea, se

poate proceda [i la un “tuning” al sistemelor organismului care

influen]eaz` pl`cerea sexului: \nl`turarea kilogramelor \n plus, opti-

mizarea tensiunii [i a ritmului cardiac [i multe altele.

Via]a noastr` sexual` depinde de construc]ia corpului, de func]ionarea

normal` a anumitor organe [i de modul \n care creierul le coordoneaz`,

mai simplu spus, de anatomie, fiziologie [i psihologie. Aceste compo-

nente pot fi modificate \n sens pozitiv cu ajutorul tehnologiilor ADN. 

Angaj`m arhitect genetic
Dup` ce metodele de transfer ale

genelor vor aduce foloase medicinei,

iar tehnologia \n sine va fi suficient de

verificat` [i simpl`, se vor g`si corpo-

ra]ii care vor \ncepe implementarea

acestora [i pentru \mbun`t`]irea pro-

gramat` a genelor normale la

solicit`rile clien]ilor cu posibilit`]i.

Va deveni actual` profesia de design-

er genetic sau arhitect genetic. 

B`rba]ii s\nt porci? 
|n prezent, s\nt sintetiza]i cu succes

unii din hormonii umani cu ajutorul

introducerii genelor acestora \n geno-

murile diferitelor animale folosite

din agricultur`, de exemplu porci.

Nu exist` probleme principiale \n a

introduce o gen  ̀necesar  ̀unui om de

la un porc.
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Tunning ADN
Nu este un secret faptul c`, pentru un joc eficient \n “liga adul]ilor”

este important` dezvoltarea normal` a organelor sexuale (penisul

b r̀batului, vaginul femeii, clitorisul etc.) [i a p r̀]ilor corpului care influ-

en]eaz` indirect posibilit`]ile \n materie de sex (s\ni mari, fese elas-

tice, tr`s`turi pl`cute ale fe]ei etc.). Majoritatea cercet`rilor confirm`

faptul c` aspectul nostru exterior depinde \n propor]ie de 50% de

func]ionarea genelor (unii oameni de [tiin]  ̀vorbesc de o dependen]`

de 80%). Recent, au fost descoperite gene care controleaz  ̀\ntr-o anu-

mit` m`sur` arhitectura corpului la diferite animale, inclusiv la om.

Acest grup a primit denumirea de Hox. Un efect similar \l au [i

genele r`spunz`toare de formarea ]esutului adipos al omului, de

exemplu MC4R [i HMGA1 (\n prezent, se fac experimente [i \n

Ucraina, pe porci, la laboratorul de genetic` din cadrul Institutului de

cre[tere a porcinelor Kvasni]ki al UAAH). Prin influen]a asupra aces-

tora, este posibil` normalizarea masei corporale a omului, ceea ce, \n

mod automat, va cre[te autoaprecierea acestuia. Av\nd \ncredere \n

sine, se poate g`si un partener mult mai u[or. 

“Infectarea” cu gena penisului masiv
Modific`rile materialului genetic au loc \n conformitate cu un scena -

riu dinainte stabilit: 

1) Eviden]ierea sau ob]inerea genelor necesare 

2) Integrarea acestora \ntr-un purt`tor determinat (vector): plasmid`,

cosmid` sau ADN de virus; este posibil [i un purt`tor artificial 

3) Integrarea genelor \n organism. 

Integrarea acestor “lupt`tori de pe frontul invizibil”  se realizeaz  ̀prin

metoda microinjec]iei, transfec]iei balistice (bombardarea por]iunii de

corp vizate cu particule microscopice de wolfram sau aur, acoperite cu

gene corespunz`toare), electropora]iei (ac]ionarea

asupra celulelor prin impulsuri electrice, care

creeaz  ̀micropori la suprafa]a celulei [i ajut  ̀genele

s` p`trund` \n`untru). Pe l\ng` aceasta, se pot uti-

liza amestecuri de gene inhalabile (aerosoli) sau

integra genele necesare \n genomul unui virus

(\ndep`rt\nd \n prealabil din acesta secven]ele care

\i permit s` se replice \n celula gazd`). Cu un astfel

de virus, poate fi “infectat” un om adult. ADN-ul

virusului se va integra \n aparatul genetic al celulei

[i va introduce genele necesare \n aceasta. Ele vor

\ncepe s` func]ioneze [i s` realizeze activitatea

programat`. Ca s` nu mai spunem c`, \n ve[nica

goan  ̀dup  ̀frumuse]e [i pl̀ ceri, omenirea nu s-a dat

\n l`turi de la a-[i lua ca aliat pe \nsu[i Necuratul,

nemaivorbind de banalii viru[i. 

Aceste proceduri pot fi aplicate cel mai u[or \n sta-

diul de embrion sau chiar celul̀ -ou, ceea ce permite

perceperea [i controlul \n mod adecvat al situa]iei

datorit` cantit`]ii nesemnificative de ADN asupra

c`ruia se ac]ioneaz`. Astfel, se programeaz` posi-

bilit`]ile viitorului copil. Corectarea particularit`]ilor

omului adult este posibil` prin intermediul cultiv`rii celulelor somatice (nonsexuale) separat

de organism, modificarea acestora [i integrarea ulterioar` \n organism. Cea mai dificil`

opera]iune este modificarea genetic` \n interiorul organismului, \ns`, cu timpul, [i aceasta va

deveni pe deplin disponibil`. Vorbim de tehnologii complexe, dar reale. 

Coad` de p`un? 
Aspectul exterior atr`g`tor nu este o simpl` coad` de p`un pentru atragerea partenerului, ci

un semn de calitate, \nsemn\nd “capabil fizic [i preg`tit pentru sex”. Atractivitatea s\nilor sau

fundului femeii semnalizeaz` b`rba]ilor c` de]in`toarea acestora este s`n`toas` fizic [i capa-

bil̀  de avea urma[i normali. {i nu este vorba numai de renumitele cifre 90/60/90, ci [i de secre]iile

de hormoni sexuali [i de cele de feromoni, substan]e active care se elibereaz` \n mediul exte-

rior [i \[i exercit` influen]a asupra indivizilor din aceea[i specie (unele, din fericire, au influ-

en]` numai asupra sexului opus). Prin metodele de manipulare genetic` prezentate mai sus

este posibil̀  optimizarea echilibrului hormonal al organismului, cre[terea eliber`rii de feromoni

etc. Modificarea c\torva procese fiziologice va influen]a aspectul exterior al omului [i sexua -

litatea acestuia semnificativ mai mult dec\t simpla m`rire a s\nilor sau organului masculin. 

Iat` o list` a hormonilor cu poten]ialul cel mai ridicat \n activitatea sexual`, la care “designe -

rii genetici” din viitor urmeaz` s` lucreze: ingiotenzin` (hormonul care regleaz` tensiunea,

func]ionarea rinichilor [i schimbul de s`ruri [i ap`); androgenii (hormonii sexuali masculini);

endorfinele (hormonii analgezici); estrogenii (hormonii sexuali feminini). 

Tenebrele sufletului unui obsedat sexual 
Psihologia este cea mai pu]in cercetat  ̀component  ̀a vie]ii omene[ti

de c̀ tre geneticieni. Numeroase tentative de a identifica o leg t̀ur̀  \ntre

ereditate [i psihologie s-au \ncheiat cu e[ecuri. Totu[i, la animale a fost

descoperit  ̀o dependen]  ̀ridicat  ̀\ntre gene [i comportament. De

exemplu, \n 1996, oameni de [tiin]̀  din cadrul a patru institu]ii din SUA

(Universitatea Stanford, Centrul medical sud-vest din Texas, Univer-

sitatea statului Oregon [i Universitatea Brandays) sau stabilit c  ̀ritu-

alul de \mperechere al masculului de musculi]  ̀drosophila este con-

trolat de o singur̀  gen  ̀fru. Aceasta \l determin  ̀s  ̀recunoasc  ̀femela,

s  ̀o miroas ,̀ s  ̀“c\nte” vibr\nd din aripi [i s  ̀se acupleze dac  ̀femela

\i percepe c\ntatul. La om, totul este mai complicat, dar poate c  ̀[i aces-

ta \n cur\nd va capitula \n fa]a geneticienilor? Comand\nd genele,

oamenii vor putea s̀  \[i perfec]ioneze semnificativ corpul [i posibilit̀ ]ile.

Aceste tendin]e se adreseaz̀  eugeniei, \nv ]̀̀ tura despre s̀ n t̀atea ered-

itar  ̀a omului [i despre c ìle posibile de \mbun`t`]ire a acesteia, care

a fost compromis  ̀de nazi[ti \n timpul celui de-al doilea r`zboi mon-

dial [i uitat  ̀nemeritat pentru mul]i ani. 
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Programele care optimizeaz` efectul

de prezen]` \n realitatea virtual` vor

face sexul cibernetic s` nu se deose-

beasc` de cel real:

PRESENCIA – elaborarea teoriei
prezen]ei omului \n spa]iul virtual [i
studierea activit`]ii cerebrale \n
acest regim.

BENOGO – crearea senza]iei com-
plete de prezen]` a omului \n reali-
tatea virtual`. 

POEMS – \mbun`t`]irea calit`]ii
realit`]ii virtuale [i a senza]iilor din
cadrul acesteia.



Clona mea sexual` 
Un alt moment interesant al tehnologiilor biomoleculare va deveni

posibila clonare a celor mai sexuali cet`]eni. Multe celebrit`]i vor tre-

bui s` aib` mare grij` de celulele lor, iar proverbul  “Nu-]i sp`la

rufele \n public” va deveni mai actual ca oric\nd. Fiindc` se vor g`si

me[teri care, din cel mai mic folicul de p`r, pic`tur` de s\nge sau

buc`]ic` de piele, vor putea crea o clon` identic` cu idolul. {i atunci,

pe pia]a neagr`, cel mai probabil va ap`rea o marf` vie compus` din

sute [i mii de staruri ale showbizului mondial cu cel mai puternic sex

appeal, care va putea fi cump`rat` de oameni cu influen]` pentru sa -

tis facerea propriilor pofte. Perspectivele nu s\nt cele mai luminoase

pentru persoanele publice, dar pe deplin reale, pentru c` deja ast`zi

nu mai uime[ti pe nimeni cu clonarea unui animal. Prima clonare soma -

tic` reu[it` (nucleul donator a fost ob]inut din  glanda mamar` a unei

oi), care a dat lumii oi]a Dolly, a avut loc \nc  ̀\n 1997. Una din pietrele

subacvatice ale clon`rii este num`rul lui Hayflick, care indic` faptul

c`, \n procesul de dezvoltare, orice celul` poate suferi numai un

num`r determinat de diviziuni, dup` care moare. Dac` se are \n

vedere o celul  ̀dintr-un organism adult, clona ob]inut  ̀din aceasta va

tr`i mult mai pu]in dec\t originalul. Astfel, este posibil ca clonele

celebrit`]ilor s` nu poat` pur [i simplu ajunge la maturitatea sexual`,

ne\ndeplinindu-[i astfel destina]ia. Astfel de probleme pot fi rezolvate

cu ajutorul nanotehnologiilor. 

Nanotehnologie vs nanopenis 
Nanotehnologiile s\nt un ansamblu de

tehnologii care permit manipularea materiei la

nivel nano (1 nanometru = 10-9 metri). Nano -

tehnologiile, de obicei, se \mpart \n trei direc]ii:

1) confec]ionarea de scheme electronice, ale

c`ror elemente constau din c\]iva atomi; 2)

crearea de nanoma[ini, adic` mecanisme [i

robo]i de dimensiunile unei molecule; 3) mani -

pu  larea direct` a atomilor [i moleculelor cu a -

sam blarea ulterioar` din acestea a orice este

necesar.

Ideea de baz` const` \n crearea unui asamblor,

dispozitiv la scar` nanometric`, care va fi capa-

bil s  ̀construiasc ,̀ din atomi separa]i, molecule

\ntregi conform unei configura]ii g\ndite \n

prealabil. Perechea acestuia va fi un dezasam-

blor, un robot capabil s` demonteze p\n` la

nivel de atomi orice obiect, s` memoreze suc-

cesiunea, s` transmit` informa]iile asambloru-

lui, \n vederea copierii multiple a obiectului

respectiv. Aceast` tehnologie va permite cre -

area, practic, a orice se dore[te. Adic` oamenii

vor putea transpune \n realitate cele mai

\ndr`zne]e fantezii, inclusiv cele sexuale. Cu

condi]ia s` aib` suficien]i bani [i inventivitate.

Primul pas semnificativ \n direc]ia realiz`rii

acestui deziderat este crearea nanomanipula-

toarelor de tip “m\n` robot”, care lucreaz` cu

nanoobiecte. |n prezent, \n acest domeniu

desf`[oar  ̀o activitate destul de reu[it  ̀oameni

de [tiin]` din Danemarca (Ozlem Sardan) [i

Germania (Volmar Ajhorn). Cercet`rile s\nt

parte integrant̀  a proiectului european NANO-

HAND, finan]at de Uniunea European`. |n

etapele ini]iale, contribu]ia nanotehnologiilor

se va manifesta prin crearea de microcipuri
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capabile s  ̀identifice por]iunile din creier responsabile pentru pl`cere [i s  ̀le influen]eze, prin

aceasta amplific\nd senza]iile pl`cute.

Nu este exclus  ̀utilizarea nanatehnologiilor [i pentru ob]inerea de superafrodisiace [i alte sub-

stan]e care s` influen]eze asupra libidoului [i atractivit`]ii sexuale ale omului.

Nanotehnologiile pot facilita apari]ia mai rapid  ̀a robo]ilor pentru sex. Astfel de mecanisme vor

fi capabile s` \[i modifice aspectul exterior, de fiecare dat` oferindu-i proprietarului un parte -

ner nou, mai atr`g`tor. Este posibil` luarea \n considerare a tuturor dorin]elor [i capriciilor

st̀ p\nului. Similar, teoretic, este posibil̀  acoperirea cu nanorobo]i a suprafe]ei unui robot antropo-

morf, permi]\nd astfel modificarea aspectului exterior al acestuia [i dimensiunile corpului. 

\mpreun` cu tehnologiile ADN, nanotehnologiile vor schimba lumea radical. Oamenii nu vor

mai efectua munci grele, nu se vor mai teme de boli [i, \n consecin]`, de moarte. Nu tu pro -

ble me, nu tu greut`]i; numai pl`ceri [i o putere aproape nelimitat`. 

Tehnomasturbarea virtual` 
Toate cele de mai sus vor fi completate de tehnologiile informa]iei,

inclusiv calculatoare [i re]elele globale create de acestea, permi]\nd

crearea propriei lumi, cu propriile reguli \n realitatea virtual`. Dore[ti

sex cu o stea a cinematografiei? Desigur, pune-]i casca, conecteaz`-te

la programul special [i po]i avea fie [i jum`tate din Hollywood. Cu cine

ai vrea s` \ncepi? Cei mai avansa]i vor putea s` \[i “\ncarce” con[tiin]a

\n lumea compu terizat` [i s` perceap` din plin pl`cerea sexului cu

partenerul virtual. Aceast` din urm` perspectiv` este serios examinat`

prin prisma a[a-numitei teorii a \nc`rc`rii, conform c`reia omul va

putea s` \[i transfere ra]iunea \n lumea virtual` [i s` se deta[eze com-

plet de realitatea fizic`.

|n anul 2006, pre[edintele XStream3D Multimedia, Brad Abram a

f`cut o declara]ie referitoare la jocul online creat de firma sa, “Virtual

Jenna”, care oferea posibilitatea sexului virtual cu imaginea vedetei porno

Jenna Jameson. Exist  ̀posibilitatea conect`rii unor dispozitive speciale,

care, \n timpul jocului, ac]ioneaz` asupra organelor sexuale. Totodat`,

Abram prevede extinderea semnificativ` a pie]ei dispozitivelor pentru

asemenea simulatoare. 

De ideea sexului \n viitor s\nt preocupa]i nu numai scriitorii SF, ci [i

oamenii de [tiin]  ̀serio[i. De exemplu, \n martie 2006, l\ng  ̀ora[ul Santa

Fe din statul New Mexico a avut loc o conferin]` [tiin]ific` cu tema

“Viitorul sexului”. Participan]ii la conferin]` au ajuns la concluzii

nelini[titoare privind faptul c  ̀sexul poate \nceta s  ̀devin  ̀un mijloc de

interac]iune \ntre oameni, acord\ndu-se rolul principal a[a numitei

tehnomasturb`ri virtuale. 

Nimeni nu cunoa[te cum se vor reflecta toate acestea asupra psihicu-

lui omului, asupra naturii [i motiva]iilor acestuia. Este posibil ca oamenii

s` \nceteze complet s` mai ias` din cas` [i s`-[i creeze singuri  parteneri

sexuali. Dar cum r`m\ne cu spiritul de rivalitate? Cu faptele de vitejie

\n numele iubitrii? Cu evolu]ia [i selec]ia natural`? C`p`t\nd acces la

pl̀ ceri infinite, oamenii \[i vor pierde pur [i simplu interesul fa]  ̀de aces-

tea? |[i va pierde sensul comunicarea cu un om viu, mai ales de sex opus? 

La aceste \ntreb`ri, r`spunsurile nu vor fi g`site prea cur\nd. Deocam-

dat` \ns`, exist` loc destul pentru fantezii [i prognoze. B

WE ARE THE ROBOTS 
|n cur\nd, ciborgii [i nanomecan-
ismele vor umple planeta, dovada
acestui fapt fiind proiectele oa -
me  nilor de [tiin]` europeni din
care enumer`m doar c\teva:

PALOMA – optimizarea comenzii
robotului, a comportamentului
acestuia. 

COGNIROM – crearea unui robot
capabil s` se dezvolte \n mediu
uman. 

SPIKEFORCE – robot care \nva]`. 

HYDRA – apari]ia robo]ilor cu un
nivel ridicat de adaptabilitate [i
autoorganizare. 

I-SWARM [i SOCIAL – proiecte
dedicate comenzii grupurilor de
microrobo]i, optimiz`rii comporta-
mentului acestora. 

SWARM-BOTS – cercetarea
autoorganiz`rii grupurilor de
robo]i. 

NEUROBOTICS – elaborarea de
interfe]e bionice cu corpul [i
creierul (proteze care reac]ioneaz`
la impulsurile cerebrale). 

GOLDEN BRAIN [i NEUROBIT –
optimizarea interconexiunii dintre
creier [i dispozitive de tehnic`
robotic`. 

MAIA – comanda robotului prin
for]a g\ndului.
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Cum s` nu vrei s` î]i limitezi ra]iunea pentru a tr`i
mai intens clipa? E doar sex (umed [i probabil
protejat) [i multe s`rut`ri [i exhibi]ii. Pentru c`
e normal s` nu î]i pese atunci c\nd ai timpul ca
prieten. Omul este un animal ciudat, antipatic
[i lipsit de substan]`. Predominante s\nt “tr`irea
clipei” [i “satisfacerea nevoii” pentru c` “doar
o via]` avem” [i “nu se [tie ce va fi m\ine”. A[a
c`, dac` tot d`m col]ul la un moment dat, m`car
s` ne “iubim” ca chiorii p\n` ne las` ficatul, nu?
Au apus de mult vremurile c\nd fidelitatea era
pus` la rang de virtute. De fapt, fidelitatea nu a
fost nicic\nd o emblem` caracteristic` speciei
umane. |n anii pe care \i tr`im acum, sexul ocup`
circa optzeci la sut` din activit`]ile cerebrale. 

Nimic nu e de ajuns
S\ntem ni[te mici dumnezei, cu puteri depline
asupra altora, dar total ineficien]i \n fa]a propri-
ilor sl`biciuni. E [i firesc, \n acest caz, s` existe,
c\nd [i c\nd, perioade de timp c\nd s` dorim un
strop de refulare. S` ne \ntindem l\ng` unul sau
una despre care s` nu [tim mare lucru (cel mult
un nume de alint [i localitatea de provenien]`
– pentru a ne asigura c` nu o s` vizit`m niciodat`
zona cu pricina). La urma-urmei, ce poate fi mai
frumos de at\t?!                                                                                                               
De ce nu te-ai pierde \n discu]ii f`r` rost, f`r`
substan]`, f`r` cap [i f`r` coad` al`turi de un
ilustru “nimeni” care nu te judec` [i pe care cu
greu te ab]ii s` nu-l judeci, la r\ndul t`u? Dac`
e[ti \ndeajuns de pervertit [i nu vrei s` la[i
lucrurile s` curg` de la sine, respectiv s` ]i-o tragi
p\n` \ncepi s` ai dureri, s` \]i petreci timpul f`r`
s` \]i pui \ntreb`ri, s` transpiri, s` m`n\nci [i s`
bei, e clar c` nu e indicat s` ai “iubiri de-o
var`”. Mai bine \]i g`se[ti propriul sclav pe care
s` \l domini a[a cum te taie pe tine capul. Cu
condi]ia s` accepte… Dac` ai suficient` con [ti -
in ]` \nc\t s` realizezi c`, oricum, nimic nu trebuie
s` r`m\n` din aceast` “rela]ie”, cu excep]ia
c\torva amintiri care se vor pierde \n scurt timp

[i a c\torva povestioare inten]ionat umflate \n
fa]a prietenilor, \]i vei lua inima \n din]i [i, var`
de var`, te vei \mperechea cu c\te cineva, l`s\nd
la o parte orice urm` de pudibonderie de -
plasat` [i vei ajunge la o filosofie de via]` infinit
mai diversificat` dec\t cea existent` p\n` \n
prezent.

Beneficiul diversit`]ii
Un prim avantaj al “amorului v`ratec”, \n anti te -
z` cu “long life commitment”, este diversitatea.
Necesar` oric`rei fiin]e, nevoia de diversitate
este satisf`cut` cu brio (\n cazurile fericite, desi -
gur) atunci c\nd, de la o var` la alta, g`se[ti
urm` toarele caracteristici: p`r pe piept, che-
lie, metrosexualism, mariaj \n curs, bisexualism,
burt`, feti[uri nepuse \n practic`, exhibi]ion-
ism, statutul de bunic con[tiincios, o limb`
juc`u[`, plus multe altele, \n privin]a b`rba]ilor.
|n privin]a femeilor, avem urm`toarele: ]\]e mari,
]\]e mici, ]\]e l`sate, ]\]e \n perioada de lacta]ie,
aviditate de sex oral, jen` de sex oral, “she
swallows”, nimfomanie (doar pentru connais-
seuri), frigiditate, dorin]a de experimentare,
pretext pentru ini]ierea divor]ului, p`s`rici largi,
p`s`rici str\mte, p`s`rici umede, p`s`rici
uscate… Tot ce nici cu g\ndul nu g\nde[ti poate
fi bifat pe lista “iubirilor de-o var`”.

Beneficiul destinderii
Un alt avantaj: distan]area de elemente stre-
sante, cum ar fi “Aoleu, dac` m` sun` c\nd s\nt
cu prietena mea?!” sau “Dac` cealalt` se mi[c`
mai bine?!” sau multe alte asemenea prob-
leme “existen]iale”, la care renun]i cu bun`
[tiin]` pentru simplul motiv c` nu \]i pas`. De la
bun \nceput, la[i lucrurile s` se petreac` f`r` a[ -
tep t`ri (de fapt, ̀ sta este secretul!) [i te bucuri
de ceea ce \]i ofer` canicula. Evident, exist` [i
posibilitatea s` prime[ti mai pu]in dec\t zace \n
propria ta obi[nuin]`, dar tocmai din acest
motiv trebuie s` nu ai a[tept`ri. Practic, orice

iubire de-o var` trebuie s` fie unic`, necon di -
]ionat` [i c\t se poate de realist`. Dac` \ncalci
aceast` regul`, nu e cazul s` \ncerci. E clar c` nu
e[ti pentru a[a ceva [i c` depinzi de sentimente
mai mult dec\t ar trebui. O vorb` \n]e leapt`
spune c`, atunci c\nd iube[ti pe cineva, trebuie
s`-i dai libertate deplin`. Evident c`, \ntr-o
rela]ie serioas`, nu poate fi vorba de a[a ceva,
dar tocmai aici este avantajul unor \nt\mpl`ri
determinate de perioada concediului sau a
vacan]ei.

Beneficiul independen]ei
Al treilea avantaj const` \n autoritatea liberului
arbitru. Dac`, la un moment dat, te-ai s`turat de
presta]ia “par te nerului”, po]i oric\nd s` te
“\ndr`goste[ti” de altcineva. E c\t se poate de
simplu, mai ales c\nd stabile[ti regulile de la
bun \nceput. De altel, nu trebuie s` te g\nde[ti
nici o clip` c` ar trebui s` faci altceva dec\t
ceea ce \]i dore[ti cu adev`rat. E-adev`rat,
nimeni nu [tie cu exactitate ce vrea cu
adev`rat… |n principiu, p`s trea z`-]i fermitatea!
Ar mai fi “nevoia de frumos”… Dar, dac` o eli-
mini din start, nici nu este nevoie s` faci mare caz
din asta. B`rba]ii merg oricum pe premise ca
“poate s` fie [i ciung`, [i oloag`, c` tot m`-ncu -
met”, iar femeile reac]ioneaza, se [tie, la “papa-
gal corespunz`tor”. Nevoia asta a lor de a auzi
doar ceea ce vor (deci, \n principiu, de a fi
min]ite) este hot`r\toare, de cele mai multe ori.
Te vei plimba, apoi, pe str`zi sau prin parc sau
prin discoteci sau prin alte dormitoare… {i vei
uita totul… Sau, dup` caz, atunci c\nd ai c`p`tat
ni[te “problemu]e venerice” pentru c` nu ai
avut at\ta minte \nc\t s` te protejezi, vei mai
]ine minte o bun` perioad` de timp, c\t vizitezi
asistentele pentru a-]i face vaccinuri. Dar, dup`
aceea, tot ui]i. {i a[tep]i cu sufletul la gur` vara
urm`toare. C\]iva b`ie]i de treab` ne-au povestit
cum stau lucrurile, \n cazul lor, cu iubirile (ful-
ger`toare sau nu) de-o var`. 

Vara, jocul nu se schimb` niciodat`; \ntotdeauna s\nt \nlocui]i doar juc`torii.
Iar jocul de-a iubirea r`t`citoare de-o var` este, de departe, cel mai aven-

turos [i mai r\vnit de suflet. Pentru c` \]i vei dori s` te r`core[ti \n bra]ele
unei fiin]e nepermis de necunoscute, despre care s` nu [tii dec\t

c` a existat – o secund`, o zi, o s`pt`m\n`...
Text de Ramona Pop
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Vlad
Craioveanu (MC

Radio Guerrila): Am
tr`it maximum o iubire

de-o var` [i jum`tate
pentru c`, \ntr-o var`,
vremea a fost proast`
jum`tate de sezon. De

marcat, nu m-a marcat nici-
una, eu le-am marcat pe

ele, iar ele m-au remarcat.
Iubirea de-o var` trebuie s`

aib` cel pu]in 18 ani, iar
ingredientele ei, clar, s\nt
diferite \ntotdeauna, pen-

tru c` nu am cunoscut
dou` femei cu adn -ul

identic. Principalul avantaj
al iubirii de-o var`? C` nu

apuci s` o vezi c\t se
\ngra[` iarna [i, vorba aia,

o var` nu se pune.
A[adar, mai pu]ine

obliga]ii! Mi-ar pl`cea s`
m` \ndr`gostesc pentru o
var` de o asiatic` celebr`

sau nu (oricum, ar ajunge
celebr` dac` m-a[ \ndr`gosti

de ea, sau cel pu]in flatat` de
dragostea mea
infinit`).

Marius Manole (actor
Teatrul Na]ional): Iubiri de o
var`, p\n` la 32 de ani ai mei, am
tr`it multe. |n vacan]`, e[ti relaxat,

[efii nu mai strig` dup` tine, prietena nu
\]i mai cere s`-i spui de ce ai \nt\rziat dup`

spectacol... sau poate c` soarele “te
t\mpe[te”. De fiecare dat`, juram c` e ultima
oar` [i c` nu o s` mai permit s` se \nt\mple a[a
ceva. Ap`reau acelea[i \ntreb`ri: am nevoie de

asta? Cum fac c\nd trebuie s`-i spun c` s-a cam termi-
nat? Cum fac, mai apoi, s` nu m` mai g\ndesc la asta?
Intr`m \n joc [i a[tept`m ca soarta s` hot`rasc` \n locul
meu. M-am \ndr`gostit de multe ori vara, dar o dat` a

fost mai greu. Eu din Ia[i, ea din Constan]a. {i a ]inut mai
mult de o var`. A ]inut trei ani. Cu scrisori [i promisiuni [i
tot tac\mul. Dar, cum ochii care nu se v`d se uit`, am fost

uitat sau am uitat [i am trecut mai departe la alte iubiri de o
var`. Sincer, nu cred c` dragostea de-o var` are v\rst` [i nici

nu cred s` aib` minte. N-are nimic, \n afar` de inim` [i
dorin]a de aventur`. Te relaxeaz`. E scurt`. Nu te \ntreab` c\t
c\[tigi. Nici c\nd vii acas`… |]i red` \ncrederea \n tine. Acum,

sigur, dac` la 19 ani, \]i iei iubita de m\n` [i te arunci gol \n va -
lurile m`rii [i po]i dormi pe plaj` av\nd martor` a iubirii voastre
doar luna, la 70 de ani, e pu]in mai greu s` faci toate astea. Te
dor oasele, deci preferi un pat moale [i cald. Pastilele trebuie

luate la ore fixe, apa e cam rece,
orele \naintate…

{erban Copo] (solistul trupei Animal X): P\n` la v\rsta de
18 ani, am tr`it dou` iubiri de-o var`. Una cu o fat` din Constan]a [i

cealalt` cu o fat` din Bra[ov, venit` “la mare” \n vacan]`. Mai special`
este cea cu fata din Constan]a, pentru c` ea a avut meritul de a fi al`turi
de mine c\nd am p`[it \n lumea celor “prih`ni]i”. Dup` ce a \nceput tre-
aba cu Animal X, nu s-a mai putut vorbi de iubiri de-o var`, ci de iubiri
de-o sear` de vara. Nu m` m\ndresc cu asta, dar nici nu mi-e ru[ine,
pentru c` toate lucrurile se fac la v\rsta lor. Noi le-am f`cut cu v\rf [i
\ndesat, ce-i drept! Nu cred c` dragostea de-o var` are v\rst`, dar

cred c` probabilitatea de a se \nt\mpla scade propor]ional cu expe-
rien]a. C\nd ai deja gusturile formate, zidul construit din preten]ii te
]ine de partea cealalt` a ac]iunii. Cei tineri \[i construiesc experien]a
prin \ncerc`ri, pe c\nd cei mai experimenta]i cunosc [i gustul unui

e[ec lamentabil [i, \n consecin]`, m`soar` de mai multe ori. A[adar,
preten]ii mari, little action. Asta se aplic` \n cazul unor boemi care

practic` metoda clasic` de ag`]at cu sucule]ul [i bezeaua; c\nd e[ti
plin de bani, iubirile de-o var` s\nt o alt` distrac]ie. |ntr-adev`r, nu

se poate compara o iubire de-o var` care se \nt\mpl` \ntre doi ado-
lescen]i veni]i \n vacan]`, f`r` interese pecuniare, ci doar hormoni
de potolit, cu o iubire de-o var` care are ca miros interesul pentru

bani [i \n care sexul nu va egala niciodat` ca intensitate pe cel
mai sus pomenit, dar exist` [i aceast` iluzie unilateral` a tr`irii
unei iubiri de-o var`. Capcanele \n care mai pic`m unii dintre
noi fac parte din via]` [i s\nt menite uit`rii. S\nt dou` chestii

diferite care au ingrediente diferite. Iubirea de-o var`
adev`rat` are loc cu sc\ntei, emo]ii, tr`iri intense care s\nt

\mp`rt`[ite de cei doi parteneri \n egal` m`sur`. De obicei,
atunci faci [i primele groz`vii ale adolescen]ei (tutun,

alcool). Probabil c` ideea \n sine de rela]ie de-o var` \]i d`
o libertate \n ac]iuni care nu se compar` cu presiunea

unei rela]ii pe termen nelimitat. Sexul este
nemaipomenit pentru c` pachetul unei nop]i de var`

veritabil cere a[a ceva, iar tr`irile s\nt la intensitate
maxim`. De ce femeie celebr` m-a[ putea \ndr`gosti

instant pentru o var`? Nu pu]ine s\nt femeile dup` care
mi-a umblat mintea. A[ comite o nedreptate s` nomina -
lizez pe cineva sau s` dau vreun nume mai pu]in cunos-
cut ca s` par pre]ios. PLAYBOY-ul ne ]ine imagina]ia vie
num`r de num`r cu tot felul de cuconi]e bine z`mislite

de Cel de Sus. Pentru c` tot era un exerci]iu de
imagina]ie, propun s` \mi face]i o list` cu femei celebre
[i s` vedem care a[ refuza s` intre \n fanteziile mele.
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Cabral Ibacka
(prezentatorul
“Pove[tirilor de

noapte” de la Acas`
Tv): {tiu, d` bine, ca

b`rbat, s` spui c` ai avut
multe iubiri de-o var`, de-
o zi, de-o or`... Eu nu prea

am avut a[a ceva. Mda,
negru, dezinvolt [i apare la

teveu... Deci, e clar curvar, ar
putea spune unii... Ei bine, nu

e ! Chiar dac` au fost mai
scurte, tot rela]ii au fost. Nor-

mal c` s\nt diferite ingredientele
iubirii de-o var`, pentru c`, odat`
cu v\rsta, apar [i preten]iile, se

schimb` a[tept`rile, dorin]ele s\nt
altfel structurate. Bine, p\n` la urm`,

tot de transpira]ie e vorba, numai c` se
ajunge la ea \n moduri diferite. |n cazul

iubirii de-o var`, dispare tensiunea a[tept`rii, dis-
par \ntreb`rile de genul “Oare iubita mea vrea m\ine copii [i

pe soacr`-mea mutat` la mine?!”, dispar preten]iile [i, \n
schimb, apare o dezinvoltur` mult mai vizibil`, comunicarea este

mai relaxat`, partenerii mai motiva]i c`tre distrac]ie dec\t c`tre...

mai greu, mai ales acum, c`-s
b`tr\n. Adic`, deja am o rela]ie
de trei ani [i [tiu c`, cic`, cui
pe cui se scoate... Dar nu-i
a[a. |n cazul meu, s-a \nchis

la non-stop, nu mai

Victor Slav (prezentatorul rubricii ”Vremea” din cadrul [tirilor Pro Tv): Vara,
«Love is in the air», vorba c\ntecului. Dar, dac` vorbim ”de-o var`”, a[ lega, totu[i,

acest tip de \ndr`gosteal` de anii adolescen]ei, c\nd ai senza]ia c` orice gol \n
stomac sau tres`ltare a inimii pot fi catalogate drept iubire. C\nd \]i faci pla-

nuri [i faci gesturi nebune[ti doar pentru a-i atrage aten]ia. |mi amintesc
de o \nt\mplare din adolescen]`, c\nd voiam s` cuceresc o fat`. Am
vrut s` fac ceva special. Nu doar c` am furat de pe strad` trandafiri,

ci am [i cules \ntr-o pung` petalele c`zute. Cred c` lumea de la
semafor \[i imagina c` voi face dulcea]` din trandafiri. Fata
respectiv` [i-a g`sit u[a de la intrare tapetat` cu flori, iar \n
mijloc trona o scrisoric`. A meritat toat` osteneala, pentru
c` a fost pl`cut surprins`. Po]i s` \nt\lne[ti oric\nd iubirea
de-o var`, indiferent de v\rst`. Pentru mine, \ns`, exist` o
diferen]` clar` \ntre \ndr`gosteala pentru o var` [i iubirea
care nu are anotimpuri sau ani. La 15 ani, visezi la o iubire
al`turi de Angelina Jolie, de exemplu, dar, la 30, lucrurile

se schimb`; vine o vreme c\nd nu-]i mai dore[ti s` te
\ndr`goste[ti pentru o var`. Dac` via]a \]i ofer` euforii

de-o var`, po]i s` te sim]i, \n cel mai bun caz, un om cu
experien]`, s` zicem. Ele nu vor egala, \ns`, niciodat`
o iubire \n adev`ratul sens al cuv\ntului. Iubirea de-
o var` are, \n plus, soare, ap`, nisip, mare...
Ziua e mai lung`, noaptea mai

scurt` [i, uneori, mai vin fur-
tuni puternice, care, \ns`,

trec repede. Ca [i
dragostea “de-o

var`”. 
Facem parte dintr-o
societate depen -
dent` de sex, de

no]iunea de “senti-
mente” (chiar dac`

nu foarte mult`
lume [tie cu ce se
m`n\nc`

C`t`lin M`ru]` (prezenta-
torul emisiunii Happy Hour): C\nd nu

eram deja \nnodat \ntr-o iubire de prim`var`-
var`-toamn`-iarn`, cam \n fiecare an intram \n coli -

ziune frontal` cu o iubire de-o var`, normal. Dar, de
marcat, la ora aia, m-au marcat cel mai tare iubirile pe care

nu le-am tr`it, de fapt – probabil, iubiri la care aspiram (mai
ales c\nd eram foarte t\n`r) [i nu se desf`[urau conform graficu-
lui. La v\rste de liceu, alea te scot din circuit, nu cele \mplinite.

Iubirile de o var` se confund` u[or cu fixa]iile erotice de-o var`.
Fiindc`, dac` vorbim de o singur` var`, e cam pripit [i superficial s`
le zici “iubiri”. Dragostea n-are v\rst`, v\rsta e doar complica]ia ta

personal`, nu a dragostei. {i da, ingredientele s\nt diferite, fiindc`,
de la o v\rst` \ncolo, anumite ingrediente \]i fac r`u. Cum spuneam,
c\nd e[ti foarte t\n`r, dragostea [i atrac]ia fizic` se confund`. Din

p`cate, buletinul sau permisul auto nu vin la pachet cu diploma de
individ responsabil \n dragoste. Sau din fericire, de fapt. Pentru c`,
dac` nume[ti iubire orice \ndr`gosteal` care e rodul insola]iei [i-al

dorin]ei de moment, m`car te alegi cu o experien]` bogat` \n
“iubiri”. Mai t\rziu, le cerni [i r\zi, ok, dar, p\n` atunci, se cheam` c`
tr`ie[ti intens. Un avantaj al iubirii de-o var` ar fi c`, dintr-o iubire

de-o var` (care, toamna, se coace [i cade), ie[i mai u[or dec\t 
dintr-o iubire de-o iarn`, care te c`ptu[e[te [i cu un Revelion

impus, [i cu un Cr`ciun \n s\nul familiei (de obicei, \n s\nul familiei
fetei, c`, altfel, se umfl` de pl\ns [i tu te sim]i un nemernic f`r`

suflet). Dezavantajul e c` iubirea de-o var` are nop]i cam scurte,
conform astronomiei. {i \nc` un dezavantaj ar fi c`, dup` iubirea
de-o var`, iubirea de-o toamn` e cam desfrunzit` [i cam prea

u[or de recoltat. Dar, dac` tot a venit vorba, nu-mi place s` m`
\ndr`gostesc pentru o var`. Dac` zici “dragoste” [i “de-o var`”
\n aceea[i propozi]ie, ceva nu merge, ceva nu se leag`. |n filme,
iubirile de-o var` se reg`sesc dup` vreo zece veri, \n alt` var`.

S` se calculeze de c\te veri avem nevoie ca s` tr`im o iubire
de-o var`! Cu una sau mai multe necunoscute.
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Top 20 femei
\ncornorate
Fidelitatea este o promisiune
foarte greu de ]inut, iar asta o
[tiu mai bine Tiger Woods,
Ronan Keating, Jesse James,
Jude Law [i al]i b`rba]i celebri
care [i-au \n[elat partenerele
(\nt\mpl`tor) superbe. Ce a fost \n
capul lor de au renun]at la fru-
muse]ile pe care le aveau acas`?
Numai ei [tiu… |ns` un lucru e
cert: infidelitatea nu iart` pe
nimeni. Pentru fiecare femeie 
de frumoas`, exist` cel pu]in un
b`rbat care s-a s`turat de ea. 
Text de Ramona Pop; Foto: Guliver, Mediafax

Jennifer Lopez
Rela]ia lui J.Lo cu P. Diddy a
pornit ca ceva “pur [i
inocent”, dar s-a sf\r[it “ur\t
[i sordid”, dup` cum a
m`rturisit c\nt`rea]a \ns`[i
\ntr-un interviu despre
iubirile trecute. So]ia lui
Marc Anthony a recunoscut,
totodat`, c` intre ea si rap-
per exista o conexiune aparte,
dar c` a fost con[tient` \n perma-
nen]` c` rela]ia lor avea s` se ter-
mine. {i s-a terminat \n momentul
\n care Jennifer s-a edificat c` P.
Diddy o \n[al` cu Kim Porter. |n
scandalul iscat \n 2003, rapperul a
\ncercat s` mute gunoiul \n tab`ra
advers` [i s-o scoat` pe c\nt`rea]`
vinovat` de adulter, \ns` nu i-a ie[it
deloc, timpul sco]\nd la iveal`
rela]ia pe care acesta o avea \nc`
din 1997 cu Porter. |n 2007, la
numai c\teva luni dup` ce a adus
pe lume dou` gemene, Porter i-a
spus adio lui Diddy.
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Dita Von Teese
Cine ar putea vreodat`
s` p`r`seasc` o
div` pentru o
pu[toaic` de 19
ani? S`
r`spund`
Mari lyn Man-
son! În 2006,
extravagantul
c\nt`re] s-a
îndr`gostit ful-
ger`tor [i ireme-
diabil de actri]a,
minor` pe atunci,
Evan Rachel Wood, f`r` s`
mai ]in` cont c` acas` avea
o nevast` supranumit`
„Regina Burlescului”.
Dup` doar un an de la
c`s`torie, de ziua lui Man-
son, Dita i-a f`cut acestuia
un superb cadou: actele de
divor]. Marilyn [i Rachel s-au
desp`r]it doi ani mai t\rziu.

Mihaela R`dulescu
Mariajul vedetei tv cu omul de afaceri Elan Schwartzenberg nu a fost lipsit de episoade
cu iz de amantl\c. Mai \nt\i, s-a n`scut episodul specula]iilor care o invocau pe Ileana
Badiu, fosta so]ie a tenismenului Dinu Pescariu. Apoi, episodul Anna Lesko, care, dup`
cum declara Mihaela la momentul respectiv, a dat din coad` mai mult dec\t prevedea
legea. |n plin proces de divor], Mihaela a recunoscut c` infidelitatea so]ului nu a iertat-o,
dar a evitat s` dea nume: “So]ul meu nu m-a p`r`sit [i nici nu m-a alungat de-acas`, ci
am luat singur` aceast` decizie pentru c` m` în[ela cu gra]ia oric`rui milionar romån
care-[i încearc` puterile mai mult dec\t îl ]in”. Cum Elan nu a fost conving`tor \n a infir-
ma, vedeta Antenei 1 a fost vehement` \n declara]iile sale [i a \nt`rit pentru Cotidianul:
“So]ul meu a gre[it lamentabil [i n-am mai putut s` reconstruiesc afectiv nimic pe un
soclu putred. {i spun asta dup` ce, timp de 7-8 luni, toat` lumea m-a ar`tat pe mine cu
degetul [i a comentat numai pe l\ng` subiect [i foarte departe de adev`r. S\nt înc` o
femeie în[elat` de un milionar care a uitat de unde a plecat [i ce familie frumoas` are,
nimic nou sub soarele d\mbovi]ean. Am înc` elegan]a de a nu rosti numele femeilor care
au trecut prin sufrageria mea în calitate de doamne [i s-au oprit în dormitoare de hotel
cu so]ul în calitate de curve, le mai las pu]in s` se perpeleasc`, îmi place s` m` distrez
pu]in cu mintea lor, mai ales c\nd poza lor social` e una a[a «imaculat`»”. 

Sienna Miller
Suspectat` pentru divor]ul lui 

P. Diddy de Kim Porter din 2007,
Sienna Miller cunoa[te pe pro-

pria-i piele simptomele
partenerului \n[elat. I s-a

\nt\mplat \n 2005, c\nd iubitul ei,
Jude Law, a avut o aventur` cu

d`daca. În 2004, s-au v`zut, s-au
pl`cut [i au hot`r\t s` se mute

împreun`, al`turi de cei doi
copii ai lui Jude dintr-o c`s`torie

anterioar`. Evident, cu tot cu
d`dac`! În 2005, din

cauza aventurii
deconspirate a lui

Law cu d`daca,
Sienna a hot`r\t s`

pun` punct
rela]iei. Au stat

separa]i mai bine
de patru ani, dar,

de cur\nd, [i-au
dat seama c` le era

mai bine \mpreun` [i
s-au împ`cat. 

Jennifer Aniston
Cu un mariaj ce p`rea c` sfideaz`
perfec]iunea, Brad Pitt [i Jennifer Aniston au
format un cuplu fericit p\n` în 2005, c\nd Pitt a
început film`rile pentru „Mr and Mrs Smith”.
Tabloidele de la Hollywood nu conteneau s`
le laude rela]ia, iar fotografii erau înseta]i dup`
instantanee cu cei ce erau alinta]i „frumu[eii”.
M`rul discordiei? Superba Angelina Jolie, cu
care Pitt [i-a [i oficializat rela]ia un an mai t\rziu.
Mariajul cu actri]a din „Friends” s-a soldat cu
un divor] (nu tocmai pl`cut pentru ea), iar
tabloidele nu au contenit s` scrie despre
“frumu[ei”, \n alt` compozi]ie.
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Halle Berry
Actrita cre[tea feti]a lui Eric
Benet ca pe propriul s`u copil,
iar acesta \[i petrecea timpul
\n[el\nd-o. C\nd Halle a luat atitu-
dine, c\nt`re]ul a declarat c` sufer`
de dependen]` de sex. Starul din
“Monster Ball” a stat l\ng` b`rbatul ei,
atunci c\nd acesta cerea ajutor pentru boala de
care sufer` Tiger Wods acum, prezent\ndu-se
\mpreun` la Oscarul din 2003. {apte luni mai t\rziu,
actri]a s-a r`zg\ndit [i a divor]at. Vedeta \nc` mai
suport` consecin]ele acestei rela]ii dezastruoase,
ea fiind nevoit` s` pl`teasc` o sum` exorbitant` \n
urma divor]ului. Benet declar`, ori de c\te ori are
ocazia, c` Halle este “o mincinoas` f`r` inim`, care
l-a sc\rbit pe veci”. Acesta a fost deranjat de faptul
c`, \ntrebat` de revista In Touch de ce refuz` s`-i
pl`teasc` pensie fostului so], actri]a a spus: “P`i,
cum a[ putea s` accept s` pl`tesc bani unuia care
m-a \n[elat de cel pu]in 27 de ori \ntr-o c`snicie at\t
de scurt`?!”.  

Rihanna
C\nt`rea]a a descoperit c`
iubitul ei, Chris Brown, con-
verseaz` prin sms cu alte
fete, iar acesta a refuzat s`
recunoasc`. |n schimb, a
\ncercat s`-[i dovedeasc`
nevinov`]ia prin ni[te lovituri
aplicate direct \n fa]`! Teama
c` era \n[elat` a adus-o \n
pragul disper`rii pe Rihanna. Ea a
angajat oameni care s` \l urm`reasc`
pe Chris oriunde mergea \n turnee. Apropia]ii
cuplului sus]in c` acesta ar fi fost spionat pe tot
parcursul turneului lui european [i, uneori, [i \n
cel din America. Oric\nd ea nu era cu el, de fapt.
Totul a degenerat c\nd Chris a b`tut-o pe Rihan-
na, care a ajuns la spital \nvine]it`, cu dou` con-
tuzii uria[e de o parte [i alta a frun]ii, buzele [i
nasul \ns\ngerate [i mu[c`turi pe m\n` [i degete.

Ileana Lazariuc 
Pe Ion Ion }iriac \l carac teri -
zeaz` ac]iunile sentimentale
de tip ciclic. S-a dres de
fiecare dat` cu o brunet`,
dup` leg`tura cu o blond`, [i
invers. |n 2002, dup` trei ani \n care
s-a dovedit a fi stabil sentimental, o
p`r`se[te pe Raluca Sandu, fiica pre[edintelui
FRF Mircea Sandu, pentru Ileana Lazariuc. La
sf\r[itul anului 2004, }iriac Jr. [i fata c\nt`re]ei
Anastasia Lazariuc se logodesc, pentru ca, la
jum`tatea lui 2005, s`-[i anun]e public
desp`r]irea. |n luna iunie a aceluia[i an, Ion Ion
redescoperea farmecul blondelor l\ng` Andreea
de la Trident. |n 2007, Ion Ion \[i surprinde familia,
apropia]ii, presa, chiar [i pe sine, [i se c`s`tore[te
civil cu Maria Marinescu. Dup` un divor] scurt [i
nedureros, la prima \nf`]i[are, Ion Ion pleac` la
Paris cu Ileana Lazariuc, nu \nainte, \ns`, de a mai
cina o dat` cu Andreea de la Trident, \ntr-un
restaurant din Drumul Taberei. 

Delia Matache 
C\nt`rea]a s-a trezit recent \n plin
scandal sexual din pricina presupu-
sei infidelit`]i a iubitului ei, omul de
afaceri Florin Moldoveanu, care,
a[a cum scriu tabloidele, ar avea un
\nceput de rela]ie [i cu fotomodelul
Andreea Tivadar. De-aceea[i
tumultuoas` poveste de
dragoste a avut parte
Delia [i-n urm` cu
[apte ani, c\nd
acela[i Florin
Moldoveanu o
“traducea” cu
mai pu]in
cunoscuta Luci-
ca. Toat` floarea
monden` din
Capital` [tia c`
Lucica exist` \n via]a
sa (e de notorietate
faptul c` le aducea din
deplas`ri cadouri identice). Ulterior,
Florin s-a c`s`torit cu Lucica, iar
Delia [i-a \ncercat norocul cu Mat-
teo, care s-a dovedit a fi [i el infidel.

Elizabeth Hurley
Hugh Grant a dat sexul cu
un supermodel pentru o
prostituat`. Aventura lor a
fost cu at\t mai nepl`cut` cu
c\t el a fost [i arestat al`turi
de domni[oara prostituat`,
Divine Brown! A fost prins
\ntr-o ma[in`; solicitase,
pentru 60$, un blow job.
De[i rela]ia lor a e[uat dup`
ce el a \n[elat-o, Liz Hurley
p`streaz` \nc` sentimente
intense pentru actorul
britanic. Ea a
m`rturisit recent
c` p`streaz`
pentru el
chiar [i o
camer`
liber` \n casa
ei, unde
actorul
poate sta
oric\nd
dore[te.
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Reese Witherspoon
Reese Witherspoon [i Ryan Philippe s-au cunos-
cut pe platourile de filmare ale filmului Cruel
Intentions (“Tenta]ia seduc]iei” - 1999) [i s-au
c`s`torit c\teva luni mai t\rziu. Tot pe platourile de
filmare, \ns`, ceva mai t\rziu, de data aceasta la fil-
mul Stop-Loss, Ryan Philippe avea s-o cunoasc`,
\ntr-un mod neortodox, [i pe Abbie Cornish.
Reese Witherspoon nu a avut dec\t s` constate
e[ecul mariajului ei [i s` se g\ndeasc` la divor].
Din p`cate, actri]a nu a semnat un contract
prenup]ial, iar acum trebuie s` se g\ndeasc` [i
cum s`-[i p`zeasc` averea.
Witherspoon c\[tig` aproximativ 20 de milioane
de dolari pentru un film, în timp ce so]ul ei doar
2,5 milioane. Legea californian` spune c` bunurile
dob\ndite în timpul c`s`toriei se împart în mod
egal, dac` nu a fost semnat un contract
prenup]ial.

Gina Pistol 
De[i a \nnebunit milioane de b`rba]i cu pictori-
alele ei provocatoare, Gina Pistol \[i poate
scoate certificat de ghinionist` \n dragoste. Infi-
delit`]ile fo[tilor iubi]i nu au ocolit-o \n nici una
dintre rela]iile pe care le-a avut. Iubitul ei actual,
afaceristul libanez Nicola, s-a l`sat fermecat de
o t\n`r` de 20 de ani, pe care a s`rutat-o [i a
pip`it-o f`r` re]ineri \ntr-un club din Capital`.
Libanezul a uitat c` o are drept partener` de
via]` pe cea mai sexy romånc` [i [i-a f`cut de
cap cu Roxana Mene[, o “fat` de la pagina 3”,
cu c\teva titluri de miss [i cu un pictorial incendi-
ar \ntr-o revist` pentru b`rba]i, la rubrica „Cine-i
fata?”. Gina nu a trecut cu vederea incidentul,
\ns`, dup` ce l-a pedepsit cu c\teva luni de
pauz` \n rela]ie, [i-a reluat via]a al`turi de Nico-
la. Pentru a treia oar`!

Andreea B`nic` 
La sf\r[itul anului trecut, cu voia so]ului,
Andreea B`nic` s-a pomenit \n plin scandal
sexual. Trei tinere sus]ineau cu detalii picante
cum so]ul [i impresarul c\nt`re]ei, Lucian
Mitrea, le-ar fi cerut favoruri sexuale \n schim-
bul promov`rii \n showbiz. Ce a avut de spus
Lucian? “Eu [i Andreea am avut discu]ii
aprinse de multe ori, iar presa nu a [tiut. Am
stat [i separa]i [i am avut [i divergen]e pe plan
profesional. Nu s\nt u[` de biseric`, dar eu [tiu

prea bine ce am f`cut [i ce nu. Andreea
este totul pentru mine.” Iar Andreea

este o so]ie care iart`. 

Sandra Bullock 
|n luna mai a acestui an, actri]a a p`r`sit re[edin]a
unde a locuit în ultimii cinci ani împreun` cu so]ul
ei, Jesse James, din cauza unei aventuri pe care
acesta ar fi avut-o în timp ce ea participa la
film`rile pentru lungmetrajul The Blind Side. Fil-
mul i-a adus Oscarul, dar i-a luat b`rbatul! Foto-
modelul Michelle McGee, celebr` pentru
tatuajele ei, a fost vinovat` pentru
pierderea Sandrei Bullock. |ntrebare
pentru b`rba]ii care au cuno[tin]`
de tatuajele fotomodelului: exist`
erec]ie de la a[a o priveli[te?
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Jennifer Love Hewitt 
Acri]a [i compozitoarea american`, cunoscut`
pentru apari]iile sale \n filmele companiei Fox, a
recunoscut \n cadrul unei emisiuni televizate c`
fostul ei iubit, a c`rui identitate nu a vrut s-o
dezv`luie, a în[elat-o timp de un an [i jum`tate
din doi. Jennifer a aflat toate aceste lucruri pentru
c` i-a citit emailul: “M` bucur foarte tare c` am
f`cut asta [i a[ face-o din nou. Eram tare curioas`,
deoarece intui]ia îmi spunea c` ceva nu e în
regul`. Am verificat [i am aflat c`, în timpul în care
noi doi am avut o rela]ie de doi ani, el, timp de un
an jum`tate, a mai avut [i alte rela]ii”. Au fost c\ -
te va semme care au determinat-o pe vedet` s`-[i
suspecteze partenerul: “Avea foarte mare grij`
de el, spre exemplu, a început s` se antre neze
mult mai des... De unde veneau toate astea?”. 

Andreea 
Marin B`nic`
|n 2008, \ntr-un interviu
acordat revistei Tango,
Andreea Marin B`nic` a
recunoscut c` a fost
\n[elat` \n trecut. “Da, am
fost \n[elat`. Urmarea mi-a
ar`tat c` nu am avut dec\t
de c\[tigat, e ca [i cum a[ fi
fost ajutat` s` con[tientizez
la timp c`-mi pierdeam vre-
mea cu cine nu trebuia”,
m`rturise[te vedeta f`r` a
face nominaliz`ri.

Cheryl Cole
S`tul` de aventurile so]ului,
c\nt`rea]a Cheryl Cole a luat
anul acesta decizia de a
divor]a de fotbalistul Ashley
Cole, dup` ce a fost \n[elat`
cu cinci femei \n decurs de
doi ani. Cheryl Cole le-a
cerut avoca]ilor s`i s`
depun` actele pentru
divor]ul de starul echipei
Chelsea Londra f`r` a cere
vreo sum` din averea aces-
tuia [i nici locuin]a de [ase
milioane de lire sterline pe
care cei doi o de]ineau.

Fergie
Actualul sot al c\nt`re]ei, Josh Duhamel, a avut o
aventur` cu o stripteuz`, \ns` a negat vehement
acest lucru pe toat` perioada scandalului media -
tic. Chiar dac` stripteuza a trecut de detectorul de
minciuni [i a demonstrat c` rela]ia lor chiar s-a
consumat, Fergie a preferat s` aib` \ncredere \n el
[i s`-[i continue mariajul.

Tea Leoni 
C`snicia actri]ei Tea Leoni a fost zdruncinat`
de nenum`ratele aventuri pe care so]ul ei,
David Duchovny, le-a avut cu diferite femei.
Actorul a c`lcat str\mb din cauza depen -
den]ei de sex, pe care nu a negat-o nici o
secund` [i pe care a încercat în mai multe
r\nduri s` o trateze în centre de reabili tare.
S`tul`, probabil, s` fie în[elat`, Tea Leoni s-a
aruncat în bra]ele lui Billy Bob Thorton, fostul
so] al Angelinei Jolie. La scurt timp dup` inci-
dent, c\nd toat` lumea era convins` c`
divor]ul nu mai putea fi evitat, starul din
Dosarele X [i Tea s-au \mp`cat.

Kim Kardashian
Toat` lumea o iube[te pentru fundul ei gigant, dar
asta nu a fost suficient pentru fostul ei iubit, starul
de fotbal american Reggie Bush, care a “tradus-o”
cu o chelneri]`. |n[elat` de Reggie, Kim Kardashi-
an a sl`bit trei kilograme, \nfo met\ndu-se cinci zile
(nu [tim dac` a luat re]eta de la Bianca lu’ Bote),
iar, \ntr-a [asea, a plecat la v\n`toare de b`rba]i. 
{i-a trecut deja \n cont o prad`: fotbalistul Cris-
tiano Ronaldo. B
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DESPRE ELVE}IA, MUL}I VORBESC ca despre un sanatoriu. Un loc curat
[i aseptic, \n care e mult` lini[te, chiar plictiseal̀ . Mai ales la Zürich, ora[ - prin
excelen]  ̀- de afaceri, cu sedii de mari companii, inclusiv …Google. Numai c`
elve]ienii s\nt primii care protesteaz  ̀\mpotriva acestei imagini desuete! De ni[te
ani buni, Zürich se schimb ,̀ devine un ora[ alert, sensibil la trenduri [i, mai ales,
dedicat unui altfel de lifestyle. S` spun doar c`, \n Ora[ul Vechi, pe l\ng`
Cabaret Voltaire (unde Tristan Tzara a inventat dadaismul) [i casa lui Lenin (unde,
\n 1916-1917, acesta pl̀ nuia Revolu]ia Bol[evic`), exist`, acum, peste 500 de
cluburi, restaurante, terase – toate deschise, \n weekend, p\n` \n zori! |n total,
ora[ul de 360.000 de locuitori (dintre care 40.000 studen]i) are peste 2.000 de
restaurante. Un ora[ dinamic, care tocmai a g`zduit o impresionant` Street
Parade, cu peste 900.000 de participan]i, 30 de care/platforme de tiruri alegorice
denumite Love Mobiles (eu am fost pe Vanilla Club, animat de Sir Colin, cel mai
important DJ elve]ian). Un ora[ extrem de liberal (consumul de droguri u[oare
este permis, la fel [i cultivarea de “plante” pentru uz personal – nu [i comer]ul!). 
…Dar, dincolo de anima]ia juvenil̀  a str`zii, Zürich este [i o veritabil̀  capital̀
european  ̀a gastronomiei, \ncep\nd cu fabuloasele maccaroni Luxemburger-
li (jum`t`]i de “piersicu]e” de pandi[pan unite  cu ciocolat` [i glazurate cu tot
felul de creme), de la Sprungli, [i ajung\nd la m\ncarea emblematic` numit`
“rosti” (un fel de tortule] de … cartofi!). 

Mica [i Marea
Elve]ie culinar` 
Un tur de restaurante prin Zürich, dublat
de Street Parade, poate demonta
prejudec`]ile despre }ara Cantoanelor.
Text de Dan-Silviu Boerescu; foto: Guliver

going out

HILTL 1898
|ntr-o ]ar` a c\rna]ilor consisten]i [i a br\nzeturilor maturate, a
deschide un mare restaurant vegetarian putea p`rea o mare
aventur`. Cu toate astea, Ambrosius Hiltl s-a \ncumetat s` fac`
acest pas [i \nc` \n 1898! Iar restaurantul care-i poart` numele a
devenit una din emblemele culinare ale ora[ului de pe r\ul Lim-
mat. Ast`zi, ai nevoie de rezervare pentru a ob]ine, seara, o mas`
aici, pe Sihlstrasse. Se poate cina à la carte, cu supe (gazpacho,
de pild )̀, salate, orez cantonez, black curry, ravioli cu busuioc sau,
chiar paella (dar f̀ r̀  fructe de mare!), \ns  ̀eu am ales varianta, mai
picant ,̀ a bufetului indian. Sistemul e simplu: \]i \ngr`m`de[ti pe
platou tot ce-]i place, apoi te duci cu piramida de bun`t`]uri ve -
getariene la cas`, unde este c\nt`rit totul, sc`z\ndu-se automat
greutatea farfuriei. Pre]ul pe kilogram este de 55 franci elve]ieni
(cam 40 euro). Eu m-am s`turat cu 37,75 CHF! {i am pus chiar de
toate: orez basmati, curry de legume, n`ut cu sos, fasole alb` cu
bob enorm, salat` de porumb, felii de vinete, dovlecei [i zucchi-
ni pr j̀ite, morcovi cu sos dulce. Apoi, vreo zece tipuri de foieta-
je fine umplute cu past` de legume g`tit` \n fel [i chip (aloo baji,
samoosa, “pache]ele”), dar [i br\nz` de soia (feta) cu mai multe
sosuri (de la iute-dulce la iute-iute). |n fine, la desert, am fost
ceva mai rezervat, mul]umindu-m` numai cu dou` aloo gobi,
gogo[elele indiene tipice, \nsiropate \ndelung \n ap  ̀de trandafiri.
Evident, toat` m\ncarea asta condimentat` mi-a f`cut o sete
nebun`, pe care am stins-o cu dou` carafe de jum`tate de litru
pline cu “limonad`” de portocale amare la ghea]`…
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BAUR AU LAC
|n buricul t\rgului, pe malul
lacului Zürich, este situat [i
hotelul de lux construit de
Johannes Baur \n 1844. Ast`zi,
el adun` toate superlativele, fiind
desemnat inclusiv “Cel mai bun hotel
din Europa”. Cel mai bun hotel (cu
camere care pot costa [i 3.600 CHF
pe noapte) nu putea s` aib` dec\t
un restaurant pe m`sur` ….de fapt,
trei restaurante plus o teras` prelun-
git` \ntr-o gr`din` mirific`. Aici, am
m\ncat [i eu, cu un ochi la farfurie [i
unul la Street Parade, Love Mobile-

urile av\nd punct obligatoriu de
oprire pe esplanada din fa]a hotelu-
lui. Am \nceput cu un risotto
Carnaroli, cu foie gras de ra]`,
coac`ze negre [i parmezan (Parmi-
giano Reggiano). Apoi, la recoman-
darea chef-ului Laurent Eperon, am
continuat cu un filé de biban de

mare, aromat cu …cafea
Arabica [i ulei de m`sline
verzi, cu salat  ̀de spanac.
(A[ fi putut opta [i pentru

un meda lion de homar cu
se min ]e de salc\m sau pentru

vi]el cu portocale! Ori pentru lup-
de-mare cu caviar de Acquitania,
servit cu suc de …rucola [i castravete,
aromat cu gin [i piper!) Desertul a
fost doar un sufleu de cl`tite cu iaurt,
sos de fructe de p`dure ro[ii [i vanilie.
{ampania care a \nso]it acest recital
culinar a fost Philipponat Brut Royale
Reserve. B

MICA ELVE}IE 
…ROMÅNIZAT~

Jakob Haussman a vrut s`
re\nvie la Bucure[ti spiritul marii
gastronomii elve]iene, dar, \n
final, a ajuns la concluzia c`
merit` s` investeasc` destul`
creativitate [i \n recuperarea
unor vechi m\nc`ruri din ]ara de
adop]ie. Astfel, restaurantul
s`u Mica Elve]ie St. Moritz (si -
tu at pe strada Sandu Aldea,
nr. 64, aproape de M\n`stirea
Ca[in) [i-a f`cut un titlu de glo-
rie din reinventarea ciorbei de
leurd`, acea incitant` “buru -
ian`” usturoiat` care apare
prim`vara la marginea p`du -
rilor.  (E adev`rat, c\nd s-a ter-
minat leurda, s-a re\ntors la
sparanghel!) Iar, pe toat  ̀dura-
ta verii, p\n` la jum`tatea lui
septembrie, Haussman se
mut` la Predelu], l\ng` Bran, [i
propune serb`ri c\mpene[ti(!).
Totu[i, din meniul toamnei nu
vor lipsi faimosul fondue de
br\nz ,̀ carne [i ciocolat ,̀ racle-
ta cu br\nz` [i carne sau spe-
cialit`]ile pe piatr` \ncins`. C\t
despre rosti, aici se serve[te
re]eta de la Berna, \n care se
pune [i br\nz`!

QUAGLINOS
|n centrul ora[ului, vis-à-vis de Oper` [i foarte aproape de Lacul Zürich (impli -
cit, aproape de circuitul impresionantei parade stradale), se afl̀  un alt gen de
restaurant. Teoretic, Quaglinos este dedicat gastronomiei interna]ionale cu influ-
en]e asiatice, dar eu am ajuns aici cu recomandarea expres` de a gusta felul
na]ional elve]ian – “rosti”. |nainte \ns`, am luat o salat` combinat`: frunze de
l̀ ptuc`, rucola, “iceberg”, spanac, chiar [i un fel de lobod`, s\mburi de pin,
boabe de porumb, cubule]e de ro[ie – toate stropite cu sos alb [i ulei de m`sline
extravirgin adi]ional. P\inea era una neagr  ̀tradi]ional̀ , cu semin]e de cereale.
B`utura, care m-a \nso]it [i la felul urm`tor, a fost un vin alb sec local – Petite
Arvine 2009, AOC Valais. Vinul era tare (14% alcool), dar foarte r`coros [i par-
fumat, cu arome de flori de glicin  ̀[i agri[e, dar cu un final de gust surprinz`tor,
pu]in s`rat(!). Se pare c` acest soi deriv` din Traminer [i este \nrudit cu Sylvan-
er-ul nem]esc – oricum, un vin perfect pentru aperitive, pe[te pr j̀it, langust`
sau m\nc`ruri cu sos alb. Un astfel de sos alb, clasicul Bechamel (sm\nt\n`, unt,
f ìn`), a fost folosit, de altfel, la sosul principal, unde am avut parte de o por]ie
zdrav`n` de rosti, adic` un fel de tart` f`cut` la tigaie din cartofi da]i pe
r̀ z t̀oare [i pr̀ ji]i \n unt cu pu]in  ̀ceap .̀ (Se mai pot pune ierburi de gust, br\nz`
sau, chiar, m r̀ dat, la r\ndu-i, pe r̀ z t̀oare.) Garnitura consta din ciupercu]e c l̀ite
\n unt, cuburi de carne de vi]el cu sos Bechamel [i – surpriz` – un mo] de fri[c`
(da, chiar fri[c` – nu sm\nt\n`!) decorat cu p`trunjel verde.

Epilog bucure[tean
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Sticla Jack Daniel’s
Nici un rocker nu e suficient
de demen]ial f`r` o sticl`
de whiskey al`turi. Abia
dup` c\teva pahare de Jack,
notele \ncep s` capete
fluen]`, iar genurile cele
mai criptice ale rocku-
lui (melodic death,
grindcore, crust
punk) devin acce-
sibile [i clare ca
melodia «Zece» a
lui Florin Chilian.
A nu se abuza,
totu[i (nici de Chi -
lian, nici de Jack).

Tricou demential
Un tricou demen]ial este un lucru pe care orice om tre-
buie s`-l aib` \n garderob`, indiferent de op]iunile
muzicale. Pentru experien]a unui riff de air guitar sau
de chitar` Guitar Hero la tine \n sufragerie, tricoul
negru cu imprimeu e obligator. E drept c` Angus
Young e la bustul gol c\nd se dezl`n]uie, dar mai ai p\n`
acolo. Pentru \ncep`tori, se recomand` imprimeuri

clasice de la Metallica, Iron Maiden sau ACDC.
Pre]: 43 lei; www.tricourirock.ro

S` presupunem c` ai un televizor acas` [i
c` ]ii \n vitrin` biletele cu cotorul rupt de la
concertele Metallica, Rammstein, Slayer
sau Iron Maiden. Pagina asta
e pentru tine.
Texte de Mircea Ochescu

Chitara Logitech pentru Guitar Hero
Logitech are probabil cea mai sexy chitar` pentru Guitar
Hero. Cu griful din lemn de trandafir [i freturi metalice, scula
este construit` pe baza modelului preferat de cei mai mari chi-
tari[ti din lume. Tastele controller-ului s\nt silen]ioase, iar

experien]a riffului de chitar` e de neuitat. E o diferen]` enorm`
\ntre produsul Logitech [i chitara de plastic ieftin cu care vine

jocul Guitar Hero.
Pre] 650 ron; www.mediagalaxy.ro 

Playstation 3 + Guitar Hero Metallica 
Playstation 3 e ca b`tr\nii: cine n-are s`-[i cumpere. Vom vedea
mai jos \n ce fel ne poate servi setea de rock po pulara consol` de
la SONY. |n combina]ie cu chitara Lo -
gitech [i jocul Guitar Hero Metallica
de la Activision, Playstation-ul
devine o scul` periculoas` pen-
tru vecini. C\nd vine vorba de
rock [i de Metallica, nimic
nu se compar` cu intro-
ul de chitar` de la Fade to

Black (mi se face pielea de g`in`
acum, c\nd scriu, [i iat`, \i dau

drumul pe youtube.com [i scriu
mai departe). Ei bine, e o pl`cere s`
«c\n]i» pe Guitar Hero piesa asta pe grad de dificultate
hard. Abia atunci \]i dai seama cam cum se simte Kirk
Hammett [i v` spun cu toat` sinceritatea : nu e r`u deloc. 

Pre]uri: Playstation 3 Slim – 1299 lei  
Guitar Hero Metallica (kit cu chitara inclus`) – 399 lei,

ambele de la  www.gameshop.ro

Boxe Klipsch
Orice s-ar spune, chi-
tara bass e poate cel
mai important instru-
ment din muzic`. Din
p`cate, bassul e un
instrument pe care rar
\l auzi cum trebuie, din
cauza sonoriz`rii
defectuoase sau prea
ieftine. Pentru muzica
rock, umbl̀  vorba c`
cele mai bune scule
audio s\nt de la Klip-
sch. Se aud at\t de tare
[i de fidel, \nc\t so]iei,
care sare, se agit` [i
mi[c` din buze \n fa]a
ta, nu-i iese nici un
sunet pe gur`. E un
sentiment pl̀ cut, dar
care nu dureaz  ̀dec\t p\n  ̀consoarta furibund`
scoate brutal sistemul audio din priz` [i-[i
propte[te m\inile-n [olduri. Pentru un sound
rock cristalin, recomand Klipsch Heresy III, nu cele
mai ieftine boxe [i nici cele mai noi, dar unele din
cele mai bune.
Pre]: 4300 lei; www.htb.ro
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event

Festivalul Artmania de la Sibiu a avut [i anul acesta parte de trupe de seam`
care au concertat pentru un public atent selec]ionat.
Text de Alexandra Dragomir

PRIMA ZI DE FEST i-a avut ca trup`
de sacrificiu pe Swallow the Sun. Fin-
landezii au \nc l̀zit bine publicul, chiar
dac` lumea \nc` se aduna, iar doom-
ul  pe lumin` nu e cea mai fericit`
combina]ie. Prieteno[i p\n` la cap`t,
finlandezii s-au tot perindat prin Sibiu,
fiind prezen]i chiar [i pe la concertele
din cluburi.
KAMELOT AU P~RUT a fi head-
linerii serii, \n ciuda a ceea ce scria
pe afi[. Sunetul \ns` a l̀ sat pe alocuri
de dorit, c`ci abia \l mai auzeam pe
Roy Khan \n marea de ba[i. Cu toate
astea, fanele din public le-au c\ntat
toate versurile. Au \nceput, evident, cu
Rule the World[i au \ncheiat cu March
of the Mephisto. Un contact bun cu
publicul, educa]ie a scenei nord ame -
ricane de muzic`, dar care mie nu \mi
spune foarte multe. Mai mul]i “fuck”
ca \n seara \nt\i nu am auzit dec\t de la
Serj Tankian \n persoan`.
THE SISTERS OF MERCY mi-au
pl`cut chiar dac` se sim]ea c` s\nt
u[or plictisi]i [i Andrew ar fi tras mai
multe fumuri dec\t s  ̀c\nte, \ns ,̀ chiar
[i dup` 30 de ani de carier`, mie \mi
pare c  ̀fac show. Nu mai conteaz  ̀c`
spectacolul se traduce \n munca de
lightining a unei tipe care a lucrat
p\n` [i cu Robbie Williams, \n combi-
na]ia de fum \nc\t ei s  ̀devin  ̀invizibili.
Cine nu s-a prins c` acesta era sco-

pul norului de fum, la col], pe coji de
nuci. |ns  ̀fanii [tiau exact pentru ce vin
[i au c\ntat pe tot parcursul playlist-
ului.
MUZICA LUI SERJ TANKIAN (voca -
list la System of a Down) nu e u[or di -
gerabil`. Iar cine spune c` nu sun`
deloc a System of a Down ar trebui s`
mai verifice o dat  ̀ce ascult .̀ E totu[i
un proiect solo marca Serj Tankian. A
b`gat piese de pe Elect the Dead
Symphony[i patru piese de pe viitorul
Imperfect Harmonies, din care am
deja o preferat` – Left of Center.
Intrarea lui pe scen  ̀a fost cam ratat ,̀
dar a [tiut s  ̀\[i fac  ̀ie[irea [i nu a mai
revenit pentru bis (bis care nici nu
apare pe setlistul din fa]a mea). A
comunicat toat` seara cu publicul,
anun]\ndu-[i piesele [i p`str\nd
leg`tur  ̀cu fanii – o mul]ime \ntreag`
care c\nt` [i bate din palme pe Sky is
Over, sau fete suspin\nd pe Baby,
revolt\ndu-se cu un "middle finger" \n
aer pe Money – toate astea f`c\nd
parte din colec]ia Serj. 
MIE MI S-A P~RUT un domn [i, pe
alocuri, dac` se ascult` cu aten]ie, se
mai simt urme de SOAD de care nici
m`car el nu poate sc`pa. R`m\ne \ns`
unul dintre concertele din topul per-
sonal, pe care nu cred c  ̀\l va detrona
cineva prea cur\nd, at\t prin atmosfer`
c\t [i prin mesaj [i muzic`. B

Artmania: doar pentru cunosc`tori
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ego party

Crème 
de la crème

|n penultimul weekend de distrac]ie
estival`, clubul Crema din Mamaia a
g`zduit ultimul party Playboy Energy
Drink de la mare, din acest an. Bianca
Dr`gu[anu, Adelina Pestri]u, Andreea

Necula (care e din nou blond`) [i
Oana Bercaru au fost gazdele eveni-

mentului.
Fotografii de Imphoto
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PLAYBOY 
Energy Drink

Party la Biavati

MARINARUL 
{I IEPURA{UL

Pe 7 august, vedetele Playboy [i Iepu-
ra[ii au s`rb`torit asocierea clubului
Biavati cu cel mai sexy energizant,
printr-o mega petrecere Playboy
Energy Drink! Gina Pistol, Roxana
T`nase, Andreea Necula, Roxana

Dobre şi Ramona L`zuran vă pup` de
la mare!

Tot în august, echipa Playboy a plecat
s`-[i salute cititorii din ]ar`, poposind
[i la Bac`u. Va spunem doar at\t: dac`

ajunge]i pe acolo, nu rata]i terasa
hotelului Dumbrava. Abia am reu[it s`
le lu`m pe fete înapoi la Bucure[ti...

storemags & fantamag - magazines for all
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ego grooming

Bog`]iile
toamnei

Pagini realizate de Raluca Cristea
Foto: R`zvan Anghelescu

Toamna se num`r`... parfumurile.
|mprosp`teaz`-]i colec]ia cu noile arome care
\]i amintesc de zilele de vacan]` sau poate te
inspir` pentru viitoarea escapad`. 
Tu alegi loca]ia!

Champion, de la Davidoff, EDT 50 ml, 220 lei
Fahreinheit Absolute, de la Dior, EDT intense 100 ml, 402 lei
Le Male Terrible, de la Jean Paul Gaultier, EDT 75 ml, 245 lei
New York, de la Playboy, EDT 100 ml, 52 lei
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7, de la Loewe, EDT 100 ml, 334 lei
Bleu de Chanel, de la Chanel, EDT 100 ml, 357 lei

Midnight in Paris, de la Van Cleef & Arpels, EDT 75 ml, 270 lei

storemags & fantamag - magazines for all
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A zbura zburare, 
pe kite [i wake
Topul cli[eelor erotice ale femeii: pompierii, instalatorul [i,
evident, surfer-ul. Eu nu m-a[ identifica decît cu surferul, 
altfel – vorba aia – de ce mai facem facult`]i [i MBA-uri?
Text de Nicu Pan`

Dac` vrei s` mergi pe ap`, ai dou`
op]iuni: crezi în minuni biblice ca
babele cu broboade înflorate sau
speri ca, într-o bun` zi, [tiin]a s`
descopere tehnologii neprohibitive
economic pentru levita]ie.
Din fericire, se poate tr`i convenabil
[i din metafor` [i aproximare. Noi
credem c` sporturile de ap`, în
spe]` kiteboarding [i kitesurfing,
aproximeaz` bini[or experien]a pe
care trebuie s` o aib` îngerii cînd
gliseaz` în picioarele goale pe te
miri ce ghiol metafizic.
{i ce este \nc` [i mai “miraculos”
este c` aceste sporturi, de[i catalo-
gate ca fiind “extreme” au devenit
azi atît de standardizate [i proce-
durale, încît au început s` fie pri-

etenoase [i atr`g`toare pentru
orice tip interesat cu adev`rat.

PO}I ALERGA
ÎNAINTE S~

MERGI?
Cazul cel mai clar
în spe]` este al

umilului dum-
neavoastr`

corespon-

dent care a înv`]at s` se ridice pe
placa de wakeboard [i s` sar` peste
siajului unei [alupe de vitez` (Air
Nautique produs` de Correct Craft)
înainte de a putea înota propriu-zis.
Incon[tien]`, ar putea spune unii,
sau mult mai probabil poz` [i
bravad`, dar, cunoscîndu-m` destul
de bine, pot spune c` experien]a
mi s-a p`rut suficient de sigur` încît
s` \mi înfrîng frica care-mi marina
din copil`rie centrii amigdalieni.
Uneori, mi se pare c`, urmate ca la
carte, procedurile ce premerg unei
sesiuni de wakeboarding [i mai ales
de kiteboarding seam`n` oarecum
cu checklist-ul pe care îl efectueaz`
pilo]ii de aeronave înainte de deco-
lare sau aterizare. Performate corect,
aceste proceduri fac experien]a
zborului sigur`, ba chiar conforta-
bil`.
Echipamentele folosite ast`zi în
wakeboarding includ mult` ingine -
rie. Placa e f`cut` din fibr` de sticl`
modelat` foarte precis în medii de
testare a fizicii fluidelor. Vestele de
impact sau cele de salvare împreun`
cu placa dau suficient` flotan]` [i
unui topor, dar`mite unui mamifer

care are suficient aer în pl`mîni
cît s`

pluteasc` cu un minim efort fizic.
Wakeboarding-ul este un sport
“pasiv-agresiv” în sensul c` singurul
lucru pe care subiectul trebuie s`-l
fac` în prim` instan]`, este mai
degrab` s` nu fac` nimic. Cînd stai
în apa Snagovului pe spate cu
genunchii la gur`, picioarele imo-
bilizate în boots (cam ca la placa de
snowboard) [i un triunghi de plastic
în mîn  ̀po]i empatiza un pic cu Gre-
gor Samsa (dac` [tii de Kafka, bine,
dac` nu, e bine de [tiut c` nu e
interzis s` faci pipi în lac, îns` nu e
frumos). Dar toat` filosofia este s`
fii relaxat [i s` a[tep]i s` te scoat`
for]a b`rcii din ap`. Inevitabil, asta
se va întîmpla chiar dac`, pentru o
frac]iune de secund`, pare c` e
imposibil.
Am v`zut mul]i b`rba]i curajo[i care
au încercat s` fac` wakeboarding,
dar au renun]at pentru c` tr`geau
instinctiv foarte puternic de trigonul
de care e legat` saula conectat` la
tower-ul b`rcii. Asta rezult` întot-
deuna într-un face-plank, cea mai
nepl̀ cut  ̀c`dere în ap  ̀în sporturile
de ap .̀ Femeile, surprinz`tor, au mai
mult succes, pentru c` nu au instinc-
tul masculin de a trage cu disperare
de orice [i în orice. Sînt mai calme,
mai r`bd`toare [i a[teapt` cumin]i

s` fie luate pe sus. Adic`
exact ca în via]`.

Nimeni nu a
înv`]at s`
mearg` pe
biciclet` f`r`

s` cad` de
vreo cîteva ori în

[an], iar f`r` vreo cîteva
“mufe” – cum li se mai zice,

nimeni nu umbl` pe ap` ca ho -
vercraft-urile.
În a doua faz`, ]i se spune “s` ataci”

valul f`cut de siajul b`rcii. De obicei,
din barc`, valul pare o încre]itur`
nevinovat` de ap`, dar cînd e[ti pe
plac` la vreo 20 de metri în urma
b`rcii ce se deplaseaz` cu 40 km/h,
siajul de jum`tate p\n` la un metru
î]i cam agit  ̀subcon[tientul. Norocul
este c` oricînd po]i s` cazi cu ele-
gan]` înapoi, dînd evident vina pe
nepriceperea pilotului.

SEPTEMBRIE NUM~R~
BOBOCII
În Romånia, pute]i mai nou înv`]a
wakeboarding [i water skiing
(veri[orul mai pu]in preten]ios) 
într-un cadru organizat, cu instructori
atesta]i la Snagov, la [coala High
Sports de ski nautic. Exist` cursuri
[i pentru copii, care sînt – à propos
– foarte naturali [i dezinvol]i în
aceast  ̀îndeletnicire, precum [i pen-
tru adul]i de toate formele, m`surile
[i vîrstele. Cred totu[i c` este o
condi]ie obligatorie s` pute]i înota.
Nici un asigurator nu ar permite [co -
lilor sc`parea pe care prietenii sub-
semnatului [i-au permis-o cu mine.
Tot de la High Sports, pute]i achi -
zi]iona [i echipamentul: plac` (între
500 [i 1.000 de euro), veste de
impact, casc ,̀ costume de neopren,
trigon, saul̀  etc. Ideea de baz` este
c` un buget de 700-800 de euro
poate asigura o echipare foarte
decent` pentru un încep`tor sau
amator. Al]i importatori sînt: H20 [i
Surmont Sports. Noi ne concentr`m
îns` pe experien]a pe care o po]i
avea în acest sport [i nu pe mercu-
rialul pe care îl poate face oricînd
Google.

PE VAL, CU ELICOPTERUL
Înc  ̀de prin 2008, au început s  ̀apar`
[i pe la noi evenimente sportive pen-
tru semiprofesioni[ti [i amatori, eve -
nimente ce se petrec pe Snagov
sau la Mamaia, pe lacul Sughiol. Ba
chiar unii dintre top riders [i-au f`cut
un obicei din a vizita Romånia. A se
vedea desele apari]ii ale olandezo-
australianului Duncan Zuur, multiplu
medaliat la campionatele mondiale
de kite.
|n 2008, Duncan “s-a tras” la Mamaia
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în spatele unui elicopter, efectu\nd
[i cîteva stunt-uri de st`tea mî]u’n
coad` de pe[te. Pilo]ii [i mecanicul
de zbor zice-se au avut un atac de
panic` cînd li s-a spus pentru ce au
fost angaja]i, dar pîn` la urm` s-au
l̀ sat convin[i. Au reu[it chiar s  ̀preia
riderul direct din trac]iunea b`rcii.

N-am men]ionat înc`, dar ra]iunea
competitiv` a wakeboarding-ului
sînt s`riturile, uneori mai complicate
[i mai îndr`zne]e decît ale snow-
boarder-ilor.
Tot Duncan a reu[it s` ame]easc`
Bucure[tii cu un ride în mijlocul urbei,
pe Dîmbovi]a, la Pia]a Unirii, iar pen-

tru cineva care a f̀ cut wakeboarding
pe canalele Vene]iei [i pe cele ale
Amsterdam-ului, experin]a trebuie
s` fi fost o pl`cere.

SEDUC}IE CU ZMEUL
Kitesurf-ul este îns  ̀mult mai popular
decît wakeboarding-ul. În primul
rînd, barierele de intrare în sportul
acesta nu sînt chiar atît de mari ca
la wakeboarding, unde, în principiu,
ai ne voie de o [alup` al c`rei cost
sare bi ne de cîteva zeci de mii de
euro, ca s` nu mai socotim benzina
pe care, vrei nu vrei, o pl`te[ti.
Kitesurf sau kiteboarding e acela[i
lucru. În m`rile [i oceanele unde ai
flux [i reflux, riderii folosesc pl`ci
unidirec]ionale, cu un cap`t cu
design alungit care “sparge” valurile
[i, în prin cipiu, pe o astfel de plac`
te po]i deplasa într-o singur`
direc]ie. Pentru c` experien]a e mai
aproape de surfing-ul tradi]ional, i
se spune kitesurfing. Kiteboarding-
ul foloseste o plac  ̀simetric  ̀cu care
po]i “s  ̀te dai” fie upwind (împotriva
vîntului), cît [i downwind (cu vîntul
în spate).
Kite-ul este un sport mult mai for-
malizat decît wakeboarding-ul.
Exista o asocia]ie mondial̀  a sportu-
lui IKO care atest  ̀instructorii, [colile,
spot-urile (locurile “de dat”) [i
elibereaz` premise. Cine s-ar urca
pe motor f`r` permis? R`spunsul e
la latitudinea voastr̀ , dar cam acela[i

CELE MAI CUNOSCUTE M~RCI de [alupe pentru watersports s\nt
Nautique (Correct Craft [i Master Craft (ambele au dealeri locali)

KITE-UL nu este limitat la ap`: exist` snowkiting (snowboard cu
kite-ul, [i land kiting – propulsie pe p`mînt cu un kite)

ego pe ape
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ra]ionament func]ioneaz` [i pentru
kiteboarding.
{coala dureaz` 4-5 zile într-un loc
unde bate vîntul constant, de exem-
plu Hurghada, Sharm-el-Sheik în
Egipt, Boracay în Filipine ori în
Fuerteventura, sau 2-3 luni la Marea
Neagr` la Mamaia - N`vodari, unde
riderii sînt exper]i de seam` în dina -
mica petelor solare [i adesea fan-
tazeaz` despre cum ar deturna ei
vînturile solare ca s` le ridice kite-ul. 

SPOTURI {I SPORTURI
Spot-ul H2O din nordul sta]iunii
Mamaia organizeaz` cursuri certifi-
cate IKO la fel [i Kazeboo din
N`vodari. De[i dou` spoturi ofciale
sînt un bun început, mai sînt curajo[i
care-[i fac uneori de cap pe Lacul
Morii din Bucure[ti, iar`[i o expe-
rien]` nerecomandat` celor slabi
de înger p`zitor [i de experien]`.
Personal, a[ fi curios s` v`d rideri
pe Lacul Bîlea ceea ce m-ar
convinge definitv s` nu m` iau
niciodat` prea în serios cu aceste
sporturi.
Ce e [i mai cool la [coala de kite-
boarding este c` te deprinzi s` faci
noduri marin`re[ti, înve]i o brum`
de meteorologie [i faci ca efect
secundar omopla]i [i deltoizi numai
buni de pus în pozele cu fetele de
pe plaj`. Trebuia s` ajungem
inevitabil [i la cli[eele culturale.
Kiter-ii de azi se specializeaz` în
vitez`: concursuri downwind la care
se ating viteze de 75-80 km la or`
(viteza se m`soar` oficial în noduri,
adic` mile marine pe or`, dar nu
vreau s` ne formaliz`m). Al]ii fac big
air, salturi de peste 10-12m, cam cît

un bloc cu patru etaje. Republica
Dominican`, mecca kiteboarding-
ului mondial [tan]eaz` campioni pe
band` rulant` pentru versiunea
acrobatic`. 
Poate v` întreba]i de unde fac rost

dominicanii de circa 2,000 de euro
ca s  ̀pl̀ teasc  ̀un echipament com-
plet (kite, ham, plac`, neoprene,
vest`, casc`). Sînt convins c` lec]iile
de merengue [i de bachata nu sînt
a[a de lucrative. Dar aici vine meri-

tocra]ia, aceast` minunat` inven]ie
modern` care permite brand-urilor
s` sponsorizeze campionii locali.
Produc`torii mari de echipament
sînt: Ozone, Slingshot, North, Naish,
toate m`rcile avînd un line-up de
rideri a c`ror via]` foarte ni[at` este
s` vînd` prin puterea exemplului.
Spunem asta ca s` nu se cread`,
Doamne fere[te, c` sporturile aces-
tea sînt pure, neatinse de practicile
branding-ului global. Asta este [i o
veste bun` pentru c` sporturile
acestea se axeaz` tot mai mult pe
siguran]a sportivului iar investi]iile
merg nu atît în sensul dep`[irii aiu-
ritoare a limitelor, cît spre pl`cerea
controlat` [i bine temperat` a bon
viveur-ului cu un dram de curaj [i
curiozitate. B

LACUL SNAGOV nu este, cum gre[it se r`spînde[te, o hazna pentru riverani. Lua]i aminte la suprafe]ele
însemnate de nuferi. Or, dup` cum [tie orice manual de biologie de clas` primar`, lotu[ii sînt plante
preten]ioase. Cresc [i se înmultesc în ape  foarte curate.
Pe de alt` parte, este adev`rat c` “arogan]ele” riveranilor de la Snagov care au vapoare [i Boeing-uri de
ap` amenin]` literalmente canotorii. Siajul unei ambarca]iuni de vitez` poate scufunda un caiac – martor
ocular. C`u[ul [i pumnul încle[tat sînt armele campionilor. 

KITEBOARDING-UL {I KITESURF NU SÎNT SPORTURI DE O VAR~
Te po]i “da”în foarte bune condi]ii pe Snagov [i pe Surghiol p\n` pe la
începutul lui decembrie (cu echipament adecvat : neopren gros, cagul`,
cizme de neopren [i m`nu[i). De fapt, în Romånia, lunile cele mai bune
pentru kite [i wake sînt mai, iunie [i septembrie.
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feu intercluburi... are 5,7 kg.
Manchester, Inter, Barca, Real sau Chelsea sunt
industrii care \ncearc` s` \ncheie finalul din 2011
pe un plus de 9 milioane de euro. P\n` acolo
\ns`, finalistele mai str\ng aproape 20 de mi -
lioane de euro. Asta \nseamn` s` faci bani din
fotbal: s` joci 13 meciuri [i s` c\[tigi 30 de mi -
lioane de euro numai de la UEFA. Unde mai
punem drepturi de televizare, sponsoriz`ri [i
sute de mii de bilete care aduc alte zeci de mi -
lioane de euro.

S` curg` banii
Calificarea \n grupe: 3,8 mil. euro
Egal \n grupe: 0,4 mil. euro
Victorie \n grupe: 0,8 mil. euro
Optime: 3 mil. euro
Sfert: 3,3 mil. euro

Imperiul 
Campi      nilor
Fenomenul care a cl`dit un imperiu all inclu-
sive pe un algortim complex: pase-pase-gol.
Text de Dorin Cristache; Foto: Guliver



Semifinal`: 4,4 mil. euro
Final`: 5,2 mil. euro (+9 mil. euro pentru
c\[tig`toare)

Culmea este c`, de aproape fiecare dat` (cu
excep]ia edi]iei din ’86...Sevilla!, Sevilla!), banii
trag tot la boga]i.
Valoarea lor, valoarea lor... a cluburilor din CL
Manchester – 1, 83 mld
Real Madrid – 1,32 mld
Arsenal – 1,18 mld
Barcelona – 1 mld
Bayern – 0,99 mld
Milan – 0,8 mld
Chelsea – 0,64 mld
Inter – 0,41 mld

Real Madrid este cel mai gravat nume pe trofeul
CL. De cinci ori consecutiv [i de 9 ori \n total.
Real a f`cut quinta \ntre ’55 [i ‘60, \n primul
cincinal al competi]iei pe care redactorii L’E-
quipe au inventat-o.

The winner takes it all
Real Madrid: 9 cupe
AC Milan: 7 cupe

Liverpool: 5 cupe
Bayern [i Ajax: 4 cupe
Inter, Barca [i Manchester: 3 cupe
Benfica, Juve, Porto [i Nottingham Forest: 2

Didier Drogba este cel mai rapid recuperator al
gap-ului dintre golgheterii vechi [i noi. Are o
rat` de 0,52 de goluri pe meci \n 60 de par-
tide. Raul are toate recordurile \n cupele
europene. Doar la meciuri “\n picioare” e
dep`[it de Paolo Maldini (139).

Top golgheteri CL 
Raul – 66 goluri \n 132 de meciuri
Ruud Van Nistelrooy (SV Hamburg) – 54 de
goluri \n 73 de meciuri
Thierry Henry (Barcelona) – 50 de goluri \n 109
meciuri
Andriy Shevchenko (Dinamo Kiev) – 48 de
goluri \n 100 de meciuri
Pippo Inzaghi (Milan) – 44 de goluri \n 78 de
meciuri

Champions League este un automat fabulos
de sume obscene pentru cluburi nu doar din
banii pe care-i pune pe mas` \n mod direct. O
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m\n` de juc`tori str\n[i de pe la echipele de
top aduc venituri uria[e cluburilor. Din con-
tracte de joc [i de imagine, tricouri [i orice arti-
col care poate fi v\ndut.

Bursa transferurilor
Lionel Messi (Barca) – 80 mil. euro
Cristiano Ronaldo (Real) – 75 mil. euro
Cesc Fabregas (Arsenal) [i Wayne Rooney
(Manchester) – 55 mil. euro
Franck Ribery (Bayern) [i Wesley Sneijder (inter)
– 45 mil. euro
Michael Essien (Chelsea) –38 mil. euro
Pato (Milan) -35 mil. euro

La cap`tul cel`lalt, s\nt juc`tori la fel de
cunoscu]i ca steli[tii Gardo[ sau
R`du], dar speran]a moare ultima.
Aproape o echip` de nonstaruri pe
care [i-ar fi permis-o p\n` [i Steaua sau
Dinamo. De ce nu s-a \nt\mplat asta?
Pentru c` Gigi, Borcea [i Copos [tiu ei
mai bine dec\t Wenger [i Guardiola.

Cel mai slab cota]i juc`tori din 
CL
Victor Sanchez (Barça) –
800.000 euro
Henrique Hilario
(Chelsea) – 500.000
Wojcieh Szczesny
(Arsenal) –
475.000 euro
Kerlon (Inter) -
400.000 euro
M a x i m i l i a n
Haas (Bayern) [i
Jerzy Dudek
(Real)  – 350.000
euro
Bebe (Manchester)
– 100.000 euro
Patrick Kalambay (Milan) –
50.000 euro

Banii n-aduc fe ricirea... \n fi nal(`). Echipe bogate,
cu loturi mai valoroase dec\t toate loturile de
p`m\nt ale lui Gigi, au ie[it mai de vreme din CL
de c\t nume cu preten ]ii mai mici.

Valoarea echipelor \n sezonul 2010-2011
Barcelona: 543,3 mil. euro
Real: 518 mil. euro
Inter [i Chelsea: 373 mil. euro
Manchester: 370 mil. euro
Arsenal: 301 mil. euro

Bayern: 298 mil. euro
Milan: 230 mil. euro

Ca suporter fanatic al unei echipe, trebuie s` te
deranjeze un singur lucru. Sau, mai bine zis, un
singur lucru te poate deranja. |ns` toat` lumea
internalizeaz` [i externalizeaz`... a[a c` majori-
tatea titularilor s\nt str`ini. 

Cei mai mul]i juc`tori str`ini 
Inter: 27; Arsenal: 23; Manchester: 21; Milan: 19;
Chelsea [i Real: 17; Bayern: 13; Barcelona: 10

De[i le spargem toate oalele \n cap c` ar fi tre-
buit s`-l bage pe “`la” \n locul “boului celuilalt”,

ego sport



antrenorii s\nt cei care dau sens pe teren sumelor
investite de c`tre patroni \n juc`tori.

Salarii la semnarea contractelor (f`r` bonusuri)

Mourinho (Real) – 10 mil. euro
Van Gaal (Bayern – 6,35 mil. euro
Guardiola (Barca) – 4 mil. euro 
Carlo Ancelotti (Chelsea) – 6,5 mil. euro
Alex Ferguson (Manchester) – 7 mil. euro
Arsene Wenger (Arsenal) – 5 mil. euro
Rafa Benitez (Inter) – 6 mil. euro
Massiniliano Allegri (Milan) – 1,5 mil. euro

F r̀̀  o ma[in  ̀tare, fotbalistul modern este zero. Pre-
cum s\nii Nicoletei f`r` Luciul silicoanelor. La ce
bun at\tea lovele dac` bate v\ntul prin garaj? Acolo
se vede rezultatul anilor de efort fizic, sudoarea
99% v`rsat  ̀cel pu]in 90 de minute (cel pu]in o dat`
pe s`pt`m\n`), genialitatea unei pase filtrante, va -
lorile morale, spirituale [i materiale ale sacrificiului
absolut \n sportul cu balonul mereu rotund. Englezii
sau juc`torii care au trecut prin Premier League
conduc deta[at cele mai hardcore ma[ini.
Thierry Henry (Barca) – Aston Martin Vanquish,
Renault Clio Sport, Lincoln Navigator, Mercedes
SLR McLaren. A, pardon, uitasem de un Porsche
Carrera GT custom de 440.000 de euro. A[a
mai merge. 

Cristiano Ronaldo (Real) – RR Phantom Drop-
head Coupe, Cayenne Turbo, Bentley Conti-
nental GT, Audi R8 [i, colac peste pup`z` sau
cirea[a de pe tort –...Veyron, Bugatti Veyron.
Bomboana a pus-o pe coliva unui Ferrari GTB599
pe care l-a f`cut zob pe teren propriu (l\ng`
aeroportul din Manchester).
Lionel Messi (Barca) – Dodge Charger SRT8,
Maserati GranTurismo Sport, Lexus RX [i Ferrari
F430 Spider. A[a mai vii de-acas` [i-n cazul lui
Lionel. Erau prea multe b`l`rii de emigrant argen-
tinian care viseaz` la SUA [i nici un supercar.

Wayne Rooney (Manchester) – Cadillac Escalade,
BMW X5, Mercedes G Klasse, Audi RS6, Aston
Martin Vanquish S, Lamborghini Gallardo Spy-
der. Vreo 3.000 de cai! Prietena lui conduce un
911 “vai steaua lui”.
William Gallas (Arsenal) – McLaren SLR [i ML63
AMG.
Lampard (Chelsea) – Ferrari 612 Scaglietti, Aston
Martin DB9, Mercedes ML63 AMG

Fotbalist mare, de carier` \n Champions League,
cu bani g\rl` [i ma[ini tari, vreau scul` de foto-
model, la mare c`utare, eventual rodat` de co -
legi prin vestiare. Accept [i de unic` folosin]`.
Carly Zucker – Joe Cole (Chelsea)
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Elena Barolo, Sara Tommasi, Alessia Ventura,
Daniela Fontani – Pippo Inzaghi (Milan)
Caroline Celico – Kaka (Real)
Susana Werner – Julio Cesar (Inter)
Amaia Salamanca – Sergio Ramos (Real)
Evangelina Anderson – Martin Demichelis (Bayern)
Valentina Zambrotta – Gianluca Zambrotta
(Milan)
Letizia Filippi, Nereida Gallardo, Imogen
Thomas –  Cristiano Ronaldo (Real) 
Melanie Slade – Theo Walcott (Arsenal)
Sarah Bradner – Scweinsteiger (Bayern)
Helen Svedin – Figo (Inter)
Coleen Rooney – Rooney (Manchester)
Radka Kocurova – Tomas Rosicky (Arsenal)
Eva Gonzalez, Sarah Carbonero – Casillas (Real)
Elisabetta Canalis – Drogba (Chelsea)
Francesca Lodo – Cristiano Zanetti (Inter)
Cheryl Cole – Ashley Cole (Chelsea)

28 mai, 2011, Wembley Stadium
Noua aren`, terminat` \n 2007, zace pe temelia
celei vechi (1923). Are 90.000 de locuri [i hard-
top retractabil. Foster and Partners [i Popu-
lous au desenat stadionul cu un arc de 317
metri care traverseaz` arena \ntre cele dou`
turnuri (acum imaginare) ale construc]iei vechi.
Wembley a costat 800 de milioane de lire ster-
line [i a fost ridicat \n patru ani de c`tre o com-
panie australian`. Englezii vor s` organizeze
pe Wembley una dintre urm`toarele trei finale
ale Campionatului Mondial.

Wembley Arena
2618 toalete (nici un
ora[ din lumea asta nu
are at\tea WC-uri
publice)
Circumferin]a:
1 km
Volum:
1.139.100
metri cubi
3500 de
mun  citori au lucrat la stadion
|n structur` s\nt 90.000 de metri
cubi de beton [i 23.000 de tone
de o]el
Din suprafa]a acoperi[ului (40.000
metri p`trati), o treime e re tra -
ctabil`
Lungimea terenului: 105 metri
Alex Ferguson [i Arsene Wenger au
criticat dur calitatea gazonului.
Au c\ntat pe noul Wembley: George
Michael, Oasis, Metallica, Madonna,
Coldplay, AC/DC.
U2 a v\ndut cele mai multe bilete pe
Wembley – 162.244
Bilete la finala Champions League 2011
– \ntre 1.334 [i 2.900 euro.
Pachetele turistice cu 2 nop]i
de cazare la hoteluri de patru
stele (demipensiune) ajung
[i la 4.000 de euro.

Liga romånilor
E bine c` s\ntem [i cu o echip`. Cu una care, la
prima ie[ire din ]ar`, a c`lcat Roma \n picioare
pe Stadio Olimpico. CFR-ul are juc`tori de
32.000.000 de euro, de 7 ori mai pu]in dec\t
ultima bogat` de la masa boga]ilor (Milan).

Ivorianul Kone este cel mai scump juc`tor din
Ardeal, cost` 2.500.000 de euro. Are deja

premise bune pentru Champions League –
este c`s`torit cu Paula Mitracu, una dintre
cele mai sexy clujence, reporter TV. CFR-ul

nu merge \ns` deloc bine. A \nceput
prost campionatul [i nu promite

dec\t Paula \n CL.

Chivu este starul romånilor.
A jucat finala cu Bayern [i a
c\[tigat-o. Are o cot` de
pia]` de 15,5 milioane
euro, pe Adelina Elisei [i
c\teva piese grele la activ,
precum Andreea Raicu
[i italianca Anna Falchi.

Adrian Pit [i Alexandru
Pena s\nt rezerve la AS Roma. Slabe
[anse s` prind` un minut \n sezonul

2010-2011. {i ne referim la meciurile
din Il Calcio, nicidecum la cele din

Champions League. La pachet, au o va -
loare de 350.000 de euro. 

Lobon] este cel mai slab goalkeeper roman ([i
romån) dup` Julio Sergio [i Doni. Portarul

nostru valoreaz` 1 mil. de euro.

Cu {ahtior, „Tati” \ncearc` mai mult dec\t
a reu[it \n sezonul trecut, c\nd a fost

destul de aproape de optimi. |l are
\n continuare pe Ra], funda[ st\nga

care, la 29 de ani, face 6,5 mil. euro
pe pia]a transferurilor. 
Cel mai bun juc`tor al mine rilor r`-

m\ne croatul Srna, evaluat la 17,5 mil. 
de euro. B
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Am avut o discu]ie \n contradictoriu cu prietenii
mei la o bere [i a[ vrea s` aflu [i p`rerea Con-
silierului PLAYBOY asupra problemei. Eu sus]in
c` o femeie care m`n\nc` [aorma \[i submineaz`
tot capitalul de feminitate de care dispune. Unii
din prietenii mei spun c` s\nt sexist [i c` nu ar
trebui s` interzic femeilor o activitate pe care eu
o fac cu pl`cere. Ce crede]i?

Antim, Bucure[ti

Ai dreptate. {aorma este una din activit`]ile pe care

o femeie care se respect` nu ar trebui s` le fac`

niciodat` \n public. Falsul de carne tocat` ”cu de

toate” este o imens` capcan` \n care cad – vai! –

foarte multe femei. Spectacolul oferit de o femeie

\mbr`cat` [i fardat` sexy care \nfulec` dintr-o [aorma

anuleaz` tot avantajul pe care [i l-a produs \n ore de

stat \n fa]a oglinzii [i \n alte ore de umblat prin mall

dup` haine. |n Romånia, [aorma a devenit o etap`

obligatorie \n activitatea de clubbing, integr\ndu-se

de minune momentelor after hours. E firesc: b`utura

produce foame, iar [aorma e delicioas` [i hr`nitoare.

Practic, opinia Consilierului PLAYBOY este c`

adev`rata natur` a unei femei poate fi foarte u[or tes-

tat` \n fa]a [aormeriei. Nu \ngurgitarea \n sine a

produsului libanez este moartea pasiunii, ci ges-

turile asociate s\nt profund castratoare: ruperea cir-

cular` a h\rtiei cu care e ambalat` [aorma, m\ncatul

\ntr-o pozi]ie u[or adus` de spate, pentru a evita

scurgerea sosurilor pe pantofii de lac de la Prada,

po[eta plic care [ade stingher` pe o mas`, al`turi,

comentariile [i morm`itul de pl`cere, f`cute cu gura

plin`, toate indic` o activitate neindicat` tinerelor

domni[oare. C\t despre adep]ii egalit`]ii sexelor,

ei pot s` se cupleze cu femei care m`n\nc` [aorme,

rad beri [i r\g\ie \n timp ce se uit` la meci.

{aorma cu de toate
SCRISOAREA LUNII

storemags & fantamag - magazines for all



110c SEPTEMBRIE 2010

consilier dileme vechi [i noi

Prietenul meu se uit` ca un
nesim]it la toate tipele despuiate
de pe plaj`. Nu pot s` am nicio-
dat` o vacan]` lini[tit` pentru c`
mi-o stric` el cu privirile lui pofti-
cioase. Parc` e un radar: scaneaz`
plaja toat` ziua. Tot timpul m`
compar cu cele la care se uit` [i,
de multe ori, m` enervez foarte
r`u, pentru c` nu m` pot compara
cu fetele de 20 de ani la care se
holbeaz` el...

Gina, Slobozia

Cu c\t tipa la care se uit` arat` mai

bine, cu at\t gradul t`u de iritare

cre[te, nu-i a[a? Exist` dou` tipuri

de femei \n lumea asta: cele care \[i

terorizeaz` partenerul suficient de

mult, \nc\t pe plaj` el st` tot timpul cu

privirea \n nisip, [i cele care se \nro[esc

de furie neputincioas` pentru c`

privirea b`rba]ilor lor h`l`duie[te liber

printre corpurile goale. Ce nu \n]elege

nici o femeie din cele dou` categorii

este c` privirea pofticioas` a b`rba]ilor

nu e \nso]it` de nici o compara]ie,

nici m`car liminal`, \ntre fizicul flasc

al so]iei [i cel sculptat al gagicilor care

fac topless. Dup` milenii de ”civi-

lizare”, b`rba]ii \[i afirm` masculini-

tatea \n acest mod benign, aproape

singurul care le-a mai r`mas. |ntr-un

interviu dat revistei PLAYBOY de

Dustin Hoffman, la v\rsta de 67 de

ani, el spune c` principalul avantaj

asociat acestei v\rste este acela c`

poate merge la plaj` f`r` s` mai fie

interesat de femeile goale din jur. Cu

alte cuvinte, e o povar` pe care noi,

b`rba]ii, o purt`m c\nd mergem pe

plaj` sau aiurea. |n loc s` ne bucur`m

de soare [i de ap`, s\ntem sili]i s`

imagin`m tot timpul scenarii porno

obositoare cu femei pe care nu le

cunoa[tem. Sper`m s` ajungem s`

ne bucur`m de anii senini [i calmi ai

b`tr\ne]ii, ca Dustin Hoffman.

S\nt un b`rbat normal ca \nf`]i[are,
bani [i job. Nu a[ avea nici un
motiv s` nu pot ag`]a femei fru-
moase [i foarte frumoase. Cu toate
astea, nu am reu[it niciodat` p\n`
acum aceast` performan]`, lucru
care m` frustreaz` foarte mult. V`d
tot timpul indivizi mode[ti care ies
cu modele cu un cap mai \nalte
dec\t ei. Ce au ei [i nu am eu?

Ciprian, Constan]a

Cel mai probabil, respect de sine.

|ncrederea \n sine este un lucru care

Aruncatul cu privirea
Ce a]i alege? S` pute]i privi \n voie la tipele de pe
plaj̀  sau s` c`p`ta]i un hand job de la don’[oara
de onoare?
Text de C`t`lin Mih`il`; foto: Guliver



bine, [i asta exclusiv din cauza
hainelor [i a machiajului. Parc` d`
strechea-n femei c\nd e vorba s`
mearg` la o nunt`: uit` de cele
mai elementare reguli ale femi-
nit`]ii. Ce p`rere ave]i?

Cristi, Bucure[ti

Din nefericire, ai dreptate. Pentru

orice femeie din Romånia, nunta pri-

etenei ei din Rahova este mult mai

important` dec\t un bal de cristal la

Viena. La nunt`, fetele \[i afi[eaz`

tot arsenalul de care dispun, cu o

ostenta]ie egal` cu cea a Rusiei, de

ziua na]ional`, c\nd defileaz` cu toate

efectivele armate pentru a intimida

concuren]a. Nunta este prilejul pen-

tru care se str\ng \ntr-un loc toate

ramifica]iile genealogice ale unui

neam, deci singurul prilej de a

demonstra acelei linii genetice supe-

rioritatea ta, sau cel pu]in s` \ncerci s`

o intimidezi in corpore.  Nu ai \n]eles

nimic, Cristi: la nun]i, nimic din ves-

timenta]ia femeilor nu este despre

seduc]ie, ci despre domina]ie. B`r -

ba]ii nu pot face aceast` distinc]ie

pentru c` de cele mai multe ori se

\mbat` extrem de repede [i au o mare

capacitate de a sesiza senzualul acolo

unde el lipse[te. Pentru un b`rbat

cher chelit, o femeie \mbr`cat` ca o

sperietoare de ciori [i coafat` ca o oi]`

este un ideal, mai ales dac` o poate

ademeni afar` din restaurant, eventu-

al pe malul lacului. Aici se \nchide

cercul, pentru c` fiecare \[i face trea-

ba: femeile au impresia c` au pus

defi nitiv bocancul pe grumazul mese-

nilor, iar imaginea lor devastatoare

va reberbera \n veac, iar b`rba]ii se

mul ]umesc s` pun` m\na pe un s\n [i

dac` au noroc cap`t` un hand job de

la don’[oara de onoare. B

SEPTEMBRIE 2010 c 111

miroase la modul cel mai olfactiv.

To]i c\inii [i toate femeile din lume

o pot mirosi. Un Brad Pitt f`r`

\ncredere valoreaz` \n ochii femeilor

mai pu]in dec\t un Danny de Vito

\nfipt [i glume]. Sf`tuitorii de profe-

sie se \nghesuie s` dea pove]e celor

ca tine, dar numai cu eforturi

sus]inute [i consistente se poate

ob]ine ceva-ceva. Se pare c` un sfat

de urmat este s` faci cumva s` intri \n

vorb` cu tipe bune ca, dup` aceea, s`

le contrariezi servindu-le exact inver-

sul osanalelor nesim]ite la care se

a[teapt`. Studiile comportamentu-

lui uman au relevat faptul c` femeile,

\n general, au tendin]a s` se miorl`ie

despre fizicul lor sau \mbr`c`mintea

pe care o poart`, pentru a g`si \n

interlocutor vocea care s` spun`  ”dar

vai, nu e nici pe departe a[a”. B`rba]ii

care reu[esc s` se desprind` de mo -

delul ”lache”, spun, ”cam ai dreptate,

draga mea, dar s\nt sigur c` m\ine o s`

ar`]i mai bine”. Pam-pam! Tipa

r`m\ne cu gura c`scat`. Alt` strategie

este s`-i ceri num`rul de telefon,

C`t`lin Mih`il` este CONSILIER PLAYBOY din
octombrie 2004 , calitate \n care s-a lovit de multe. 
Vezi [i www.catalinmihaila.blogspot.com

mailul sau contul de facebook \n

primele faze ale discu]iei, c\nd nu

se a[teapt`, dup` care s` dispari rapid

din peisaj. Cu c\t stai mai mult de

vorb` cu ea, cu at\t [ansele de a o

vedea a doua oar` scad. A treia

gre[eal` fatal` pe care o fac b`rba]ii

nesiguri c\nd abordeaz` o femeie fru-

moas` e s` stea coco[a]i [i s` vor-

beasc` pe un ton stins, umil. Limba-

jul corpului este mult mai important

dec\t comunicarea verbal` (93% ver-

sus 7%!), deci sfatul ar fi s` tragi de

umeri \n spate, s` folose[ti un ton

ferm [i s` te ui]i \n ochii fetei c\nd

vorbe[ti cu ea. Nu exist` femei 

prea frumoase, ci doar b`rba]i prea

nesiguri.

Am fost la c\teva nun]i \n ultima
vreme [i am observat c` toate
fetele care au participat erau
\mbr`care strident, machiate vio-
lent [i coafate a[ijderea. Parc` e
un bal mascat la nunt`, pe cuv\ntul
meu. Nu am v`zut nici o dom -
ni[oar` de onoare care s` arate
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consilier fashion guru

Dup` c\teva colec]ii pentru femei, Irina
Marinescu intr` \n sufletele [i [ifonierele
b`rba]ilor cu“2 the 1 I love”[i “Smart Idiots”

Simplu, cu [iret
Un b`rbat [iret va avea tot timpul \n
garderob  ̀un pantof de tip tenis, alb, 
clasic, cu [iret.
Text de Irina Marinescu; foto: Guliver

s`-mi iau [i eu. E ok? Unde g`sesc?

C`m`[ile lungi la b`ie]i s\nt dis-
cutabile. Depinde foarte mult de
tipologia ta. Dac  ̀e[ti mic de statur ,̀
nu e cel mai indicat s` por]i a[a ceva,
sau mai direct, de preferat ar fi s` nu
o faci. Unul din pu]inele cazuri \n care
po]i purta a[a ceva e dac` chiar [tii
cum s` te accesorizezi [i s` te por]i
absolut natural [i relaxat \mbr`cat \n
a[a ceva.Dincolo de asta, eu nu s\nt
cel mai mare fan al acestor c`m`[i \n
cazul \n care nu vorbim de purtatul lor
pe plaj̀  [i chiar [i atunci, e mai com-
plicat [i s\nt multe detalii de discutat.
Eu una prefer tricourile mai lungi de
b`ie]i, dar care se potrivesc doar
tipologiei skinny. Da c  ̀totu[i ]ii mor]i[
s  ̀\]i achi zi]ionezi una, se g`sesc sigur
\n ma gazinele indiene sau africane, [i
pentru a fi mai explicit`, cele care la
noi v\nd [i be]isoare parfumate [i
obiecte de decor cu semnifi ca]ie,
m`rgele de sticl̀  etc.

A[ vrea s`-mi recomanda]i 5 m`rci de

pantofi sub 100 de euro perechea, pe

care pot s`-i port oriunde, la bal sau pe

strad`.

Pantofi sub o sut  ̀de euro, pe care s`
\i po]i purta a[a cum trebuie [i c\nd
trebuie, e ceva mai greu s` g`se[ti.
Po]i foarte bine s  ̀urm`re[ti site-urile
de shopping online, care au o selec]ie
foarte bun` de branduri [i care, \n
perioadele de reduceri, ajung [i \n
limitele pe care ]i le dore[ti tu, dar 
]ine foarte mult [i de noroc. |ncearc`
pe www.luisaviaroma.com sau
www.netaporter.com. Exist` \ns` [i
alte posibilit̀ ]i, cum ar fi Top Shop de
exemplu, care are o selec]ie foarte
mare de branduri [i de modele clasice
reinterpretate. Au inclusiv teni[i din
piele, reinterpretare dup` pantoful
clasic cu [iret [i perfora]ii. Vezi [i
www.topshop.com. Mai general,
genul de pantofi pe care \i po]i purta
\n momente c\t mai diferite, care s\nt
u[or de integrat [i de asortat, s\nt
genul de teni[i din piele alb ,̀ cu talp`
sub]ire, clasici, f`r` aplica]ii sau in ve -
n]ii, simpli, cu [iret. BAm v`zut c  ̀exist  ̀[osete foarte scurte,

de var`.  Ar trebui s`-mi iau sau s\nt 

de prost gust?

{osetele foarte scurte nu au neap`rat
leg`tur` cu gustul, ci cu aspectul

practic. S\nt extrem de practice \n
sensul \n care foarte multe \nc l̀]`ri de
var` arat` mult mai bine pe piciorul
gol. Exact pentru a evita aspectele
mai pu]in pl`cute \n cazul \n care
alegi s` por]i pantofi sau teni[i pe

piciorul gol, exist` aceste [osete.
At\t. Nu ]i-a[ recomanda s` le por]i
la pantofi din piele at\ta vreme c\t
chiar nu se v`d. Abia atunci am putea
discuta de lips` de gust. 

|n Vama Veche am v`zut un b`iat care

purta c`ma[`  lung` din p\nz` alb` (ca

un fel de c`ma[` de noapte). Mi se

pare c` arat` foarte  bine [i a[ vrea 
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Full Tilt Poker
FullTiltPoker.net este o [coal̀  online de Poker, care le permite juc`torilor s`
înve]e totul despre poker de la echipa the Full Tilt. EchipaFull Tilt este un grup
de elit` care îi grupeaz` pe cei mai buni juc`tori, printre care Chris Fergu-
son, Phil Ivey, Howard Lederer, Jennifer Harman, Erick Lindgren, Erik Seidel,
Andy Bloch, Phil Gordon, John Juanda, Mike Matusow, Gus Hansen, Allen
Cun ningham, Patrik Antonius [i Tom Dwan. Împreun ,̀ ace[ti juc t̀ori au cuce -
rit p\n` acum, în cariera lor ca juc`tori profesioni[ti de poker, 53 de titluri la
campionatele mondiale în cadrul meselor finale. Numai FullTiltPoker.net ofer̀
posibilitatea de a juca [i discuta gratuit cu cei mai buni juc`tori profesioni[ti
de poker din lume, precum [i de a primi sfaturi valoroase pentru
perfec]ionarea jocului t`u de poker. Software-ul oferit de FullTiltPoker.net
pentru desc`rcare gratuit  ̀a fost dezvoltat în colaborare cu profesioni[tii  Full
Tilt  [i ofer` cele mai bune condi]ii pentru înv`]area [i perfec]ionarea jocu-
lui de po ker în toate variantele sale. Pe FullTiltPoker.net, se poate juca
numai pe bani virtuali. Lec]iile pe bani reali nu s\nt posibile. V\rsta minim  ̀de
joc este de 18 ani.

NIKE AIR MAX BW
GEN II 
O îmbinare perfect` de tehnologie [i design clasic.
Pentru sezonul de toamn` iarn` 2010, Nike Sportswear a redesenat unul
dintre cei mai renumi]i [i aprecia]i pantofi de alergare din toate tim-
purile. Pentru a realiza acest model sport rafinat, Nike s-a concentrat
asupra designului, perfec]iunii detaliilor [i a mizat pe confortul oferit
de tehnologia modern`. Al`turi de legendarul hanorac AW 77, panto-
ful Nike Air Max BW Gen II este piesa de rezisten]` a colec]iei Nike
Sportswear pentru acest sezon.

PGalt
Cea de a 35-a aniversare istoric` a misiunii Apollo-Soiuz a fost
s`rb`torit` prin lansarea cronografului OMEGA Speedmaster Profes-
sional Apollo - Soyuz "35th Anniversary", într-o edi]ie limitat` de 1975
de ceasuri, caracterizate prin cadranul meteoritic [i capacul gravat.
OMEGA se define[te prin spiritul ei de pionierat. Brandul a participat
la cele mai sfid`toare [i fascinante aventuri din istoria umanit`]ii,
incluzînd cucerirea spa]iului, toate cele [ase aseleniz`ri, primele cea-
suri destinate scafandrilor în 1932, cronometrare de nivel mondial,
inclusiv pentru cele 24 de edi]ii ale Jocurilor Olimpice, [i un avion
creat s` fac` înconjurul P`mîntului cu ajutorul energiei solare. OMEGA
Speedmaster este în continuare cronograful oficial al fiec`rui zbor
NASA. Omega este prezent în Romånia prin lan]ul de magazine Galt:
Calea Dorobantilor 153 - Tel. 021.231.45.66
George Enescu nr. 5 - Tel. 021.318.91.70
JW Marriott Grand Avenue - Tel. 021.403.35.29

P

PRichmond Men
În luna octombrie, preg`te[te-te pentru o surpriz` olfactiv` de propor]ii.
Noul parfum Richmond Men este creat pentru b`rba]ii siguri pe ei [i
pe succesul propriu. Caracterizat de sunetul notelor str`lucitoare de
bergamot` [i de un acord imprevizibil de ghimbir [i de floare de por-
tocal, noul parfum este în acela[i timp un statement al sofistic`rii [i al
hot`rîrii masculine.
B`t`ile inimii merg în acela[i ritm cu amestecul izbitor de mirodenii din
cardamom, piper [i rozmarin, revigorat de gustul de pepene zemos.
Notele de baz`, calde [i masculine, reprezint` un amestec de cidru
vibrant [i de vetiver provocator, accentuate de atingerea ambrei.

P
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timp. Se adaug  ̀ro[iile decojite [i t ìate

buc`]ele. Se adaug` apoi scoicile [i

vinul. Se pune \ntreaga compozi]ie la

fiert, p\n` c\nd scoicile se desfac. Nu

l`sa la fiert mai mult de 10 minute. 

|ntr-o sear`, m-am oferit s` conduc
acas` o prieten`, iar ea m-a invitat
s` urc \n apartamentul ei. Am b`ut
ceva [i, dintr-una \ntr-alta, ne-am tre -
zit \n dormitor, unde am avut parte de
cea mai incredibil̀  partid  ̀de sex pe
care am tr ìt-o vreodat`. A doua zi 
mi-a zis c` ar trebui s` r`m\nem pri-
eteni [i s  ̀nu mai amintim de noaptea
trecut`. Problema e c` a \nceput 
s`-mi plac` fata. Cum a[ putea s`-i
ar`t ce simt pentru ea?

Dan, Mangalia

Cel mai bine ar fi s`-i spui direct ce

sim]i.. Poate [i ea are acelea[i senti-

mente. {i, ca s` fii sigur c` vei face

impresie, ofer`-i ceva preg`tit de tine.

Pentru c` tot e sezonul fructelor, ce

p`rere ai despre o pr`jitur` cu fructe

(prune, piersici, mere)?  Stai lini[tit, e

gustoas` [i foarte simplu de preparat.

Pentru blat ai nevoie de: 350 ml ulei,

250 ml ap` mineral`, 1 kg f`in`, 1

plicule] de bicarbonat, sare. Umplutu-

ra se prepar` din 2 kg  fructe, 250 g

zah`r, 3 linguri de gri[, scor]i[oar`.

Amestec` uleiul cu apa, sarea [i bicar-

bonatul stins, apoi adaug` f`in` p\n`

ob]ii un aluat pe care s` \l po]i \ntinde.

\mparte aluatul \n dou` p`r]i egale [i

pune-l la frigider. 

Fructele se taie \n func]ie de felul lor:

merele cur`]ate se taie \n buc`]ele mai

mici, piersicile [i prunele \n felii mai

mari. Apoi se amestec` cu zah`rul [i

mirodeniile (fructele care au mult suc

nu se storc, ci se presar̀  gri[ul peste ele).

Ungi apoi tava cu ulei [i o tapetezi cu

pesmet. Se \ntinde prima parte de aluat

pe forma t`vii, apoi se adaug` compo -

zi]ia de fructe, iar deasupra se pune

cea de-a doua parte de aluat.  Se coace

la foc potrivit, p\n` c\nd se rumene[te

deasupra. Se taie cald  ̀[i se pudreaz  ̀cu

zah`r brun. Dup` ce se r`ce[te, pune

c\teva buc`]i de pr`jitur` \ntr-o cutie

special̀  pentru pr̀ jituri [i ofer-o fetei de

care te-ai \ndr̀ gostit. Vei vedea c ,̀ une-

ori, chiar [i prima dat` e cu noroc... B

ULTIMA DAT~ C|ND AM fost \n
club, m-am combinat cu o tip  ̀despre
care [tiam c` e foarte bun` la pat.
Cel pu]in a[a aflasem de la un amic
care avusese o aventur` cu ea. |ns`
realitatea a fost alta. Pe l\ng  ̀faptul c`
nu excela la capitolul sex, reac]iile ei...
onomatopeice lipseau cu des`v\r[ire.
Nici m`car nu mi-am dat seama dac`
i-a pl̀ cut sau nu. Acum mi-e fric` s`
\ncerc p\n` [i o m\ncare nou`, cum ar

fi scoicile, despre care am auzit (de la
acela[i amic) c` s\nt delicioase. Dac`
voi fi dezam`git [i la capitolul ̀ sta?

Cosmin, Oradea

Scoicile s\nt \ntr-adev`r un preparat

delicios, atunci c\nd s\nt preparate á la

carte, cum spun francezii. S\nt simplu de

preparat [i nu dureaz` mult s` le

preg`te[ti. Pentru re]eta la care m-am

g\ndit, adic` scoici \n sos alb, \]i trebuie

Nothing like the first time...
Prima partid` de sex cu noul partener \]i poate crea emo]ii
chiar dac` ai auzit c` e bun la pat. La fel se poate \nt\mpla [i cu
o m\ncare pe care n-ai \ncercat-o niciodat`... 
Text de Claudia Filip; foto: Guliver

Claudia Filip [i-a transformat pasiunea pentru
gastronomie \n business. Dup` ce a lansat com-
paniile de catering Pomelo [i Go!Go! Diet,
evalueaz` posibilitatea de a deschide un restau-
rant boutique.

500 g scoici, 2 ro[ii, 50 g unt, 5-8 c ]̀ei de

usturoi, 1 pahar vin alb. Scoicile se spal̀

bine \n mult` ap` rece, apoi se las`

deoparte, la scurs. Se pune \ntr-o crati]`

untul la topit, se adaug` usturoiul t`iat

felii sub]iri [i se pr`je[te pentru scurt

storemags & fantamag - magazines for all
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Infusion de Vétiver 
Elegantul parfum Infusion de Vétiver imprim` o senza]ie puternic` de
evadare. Asemeni tuturor parfumurilor Prada, este îmbog`]it de com-
bina]ii nea[teptate: atingerea suav` de Vétiver este adus` la via]` de
notele de tarhon, hîrtie de Madagascar [i ghimbir, iar acestea se inter-
conecteaza at\t de bine, exact ca un lan] de hexagoane care se leag`
între ele în jurul ambalajului parfumului. B`rba]ii sofistica]i au înc` un
motiv s` fie ferici]i. Cu Infusion de Vetiver, Prada atinge un nou nivel al
rafinamentului, tradus în seduc]ie [i succes.
Pre]  50 ml: 235 lei Exclusiv Sephora

Panasonic DMC-FT2
Pentru cei care nu au plecat înc` în vacan]`, camera DMC-FT2 este
proiectat` pentru o utilizare activ`, fiind rezistent` la ap` p\n` la o
ad\ncime de 10 metri,
rezistent` la înghe]
p\n` la temperaturi de
-100, rezistent` la
c`deri de la maximum
2 metri [i rezistent` la
praf. În plus, înveli[ul
de silicon inclus ofer`
operarea în siguran]`
sporit`. Pentru como -
ditate m`rit` la foto -
grafierea în exterior,
cele mai des folosite trei moduri scen`, incluz\nd modul Beach&Surf,
s\nt plasate pe selectorul de mod. În timpul film`rii, este activat` lumi-
na LED, pentru a permite ob]inerea de filme frumoase în medii subac-
vatice întunecate sau în tabere nocturne.
Camera DMC-FT2 poate înregistra Filmare HD 720p în format AVCHD
Lite, cu sunetul de înalt` calitate oferit de Dolby Digital Creator. Este
disponibil [i formatul Motion JPEG (1280x720 pixeli). Este suficient s`
ap`sa]i pe butonul de filmare [i deja începe capturarea imaginilor.
Modul iA poate fi de asemenea activat în timpul film`rii. Atunci c\nd
camera digital` DMC-FT2 este conectat` la un televizor Panasonic
VIERA prin intermediul unui cablu mini HDMI op]ional, telecomanda
televizorului poate fi folosit` pentru a m`ri comoditatea vizion`rii
imaginilor.

PCocor
Magazinul COCOR se va redeschide pe 23 septembrie 2010, în prezen]a
partenerilor COCOR, a oficialit`]ilor [i a mass media. Magazinul
COCOR va fi singurul centru comercial din Bucure[ti structurat ca
department store în raioane specializate pe fiecare din cele 7 etaje,
av\nd o suprafa]` construit` de 25000 mp, incluz\nd o parcare suprae-
tajat` de 200 locuri. COCOR se va deschide pentru publicul larg
încep\nd cu 25 septembrie. Brandurile de fashion designeri care [i-au
anun]at în ultimele s`pt`m\ni prezen]a în COCOR Department Store
s\nt: Dolce & Gabbana, Cesare Paciotti, Marc Jacobs, Givenchy, Truzzi,
Just Cavalli, Gianfranco Ferre, Calvin Klein, Carlo Pignatelli, Trussardi,
Pierre Cardin, Mastai Ferretti, Vittorio Marchesi, Flavio Castellani. 
Cocor SA este companie public` tranzac]ionat` la Bursa de Valori
Bucure[ti cu simbolul COCR

P

PALGIDA
Clipe de r`sf`] regal! Pl`cerea oferit` de o înghe]at` cremoas` [i
savuroas` într-o zi torid` de var` poate fi egalat` cu greu... Îns`
înghe]ata [i jocul seduc]iei s\nt o combina]ie incendiar` care î]i va
oferi amintiri de neuitat în aceast` var`. Surprinde-o cu una dintre
înghe]atele Magnum – Classic, Almond sau White pentru c` Mag-
num este pl`cerea extravagant` în care aroma irezistibil` a vaniliei se
tope[te în gustul fin al ciocolatei irezistibile. Cu siguran]`, va fi one date
to remember!

P
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de f`cut de acest nou strai f`r` pre-
ten]ii. [i ca [i alte articole din garde -
roba casual, precum teni[ii sau [ep -
cile de baseball, tricoul cu mîneci
scurte s-a transformat repede din
accesoriu sport în ]oal` a liber t`]ii. 
Iar libertatea corpului, l`sat s` se
simt` [i s` se exhibe confortabil, a
prilejuit în mod firesc libertatea
spiri tului... Iat` deci t-shirt-ul
devenind un suport al exprim`rii
libere, prin mo da imprimeurilor.
Azi, cînd in scrip ]iile de pe tricouri
sunt v`zute ca expresii ale a[a-
numitei culturi a con tes t`rii, e util
de [tiut c` primele trico uri cu
mesaje scrise au fost imprimate în
1948, cu prilejul campaniei prezi-
den]iale a guvernatorului Dewey,
cu sloganul mobilizator “Dew It for
Dewey”. Acestora le-au urmat în
1952 de celebrele tricouri “I Like
Ike”, în sprjinul lui Dwight Eisen ho -
wer, cel care avea s` cî[tige
pre[edin]ia SUA, în timp ce sloga -
nul despre Ike (alintarea lesnicioas`
a lui Dwight) avea s` intre în c`r]ile
de lingvistic` [i comunicare poli ti -
c`… Asta dup` ce tricourile cu prici -
na au putut fi admirate, pe piep-
turile lui John Wayne, Marlon Bran-
do [i Ja mes Dean, la televiziunea
na]i o nal`. Surferii, skaterii [i moto-
cicli[tii au fost în SUA ca grupurile
cele mai influente în dezvoltarea
culturii t-shirt.
În Romånia, primele tricouri de
bumbac [i le imprimau artizanal
hippio]ii, prin învîrtirea vopselei tex-
tile care trebuia s` dea efecte psi-
hedelice, de vîrtej. Au urmat în anii
’70 tricourile de nylon cu Bruce Lee.
Apoi hop si tricourile disco, cu Abba
[i Boney M! Rockul a înnegrit trico -
u rile, punk-ul le-a sfî[iat... Iar Re -
volu]ia le-a permis romånilor s`
poarte în deplin` libertate tricouri
“branduite”: adev`ra]i oameni-afi[
plini de o vesel` [i incon[tient`
fudulie. Se pare c` nic`ieri în lume
tricourile publicitare nu au un atare
succes ca la noi: e un soi de snobism
popu lar, o form` de ata[ament al
unor consumatori, nu neap`rat ai
produ su lui evocat pe triocou, cît al
formei sale textile ca atare. B

DE CUR|ND COMPANIA ameri-
can` Hanes a s`rb`torit 50 de ani
de la producerea primului t-shirt. E
drept, Hanes nu poate pretinde c` a
inventat tricoul cu mîneci scurte, dar
î[i poate aroga în mare m`sur`
prop` [i rea celui mai r`spîndit articol
de vestimenta]ie, declan[ator al unei
adev`rate subculturi. Un crîmpei de
istorie [i o brum` de cultur` au ajuns
s` influen]eze o lume... Cînd pîn` [i
ultra-stîngi[tii care militeaz` împotri-

va domina]iei SUA î[i marcheaz`
strig`tul de lupt` printr-o inscrip]ie
pe tricou – nu e `sta un semn c`
razboiul le e dinainte pierdut?
Într-adev`r, se pare c` tricoul clasic
de bumbac s-a n`scut la vreme de
r`zboi, cînd, debarca]i în Europa în
timpul primei conflagra]ii mondiale,
solda]ii americani au cerut s` li se
schimbe lenjurile c l̀duroase, de lîn ,̀
cu ceva mai lejer. Se pare c` t-ul din
t-shirt vine de la tancuri, sau mai bine

zis de la tanchi[ti, cei care l-au pur-
tat primii. Evident, T-ul este [i un
semn grafic sugestiv pentru forma
acestui tip de tricou, definit prin
mîneci care trebuie s` înveleasc`
um`rul, dar s` nu dep`[easc` cotul. 
Un alt front unde tricoul a cucerit
lumea este sportul. Standardizarea,
de-a lungul secolului trecut, a echi -
pamentului sportiv a condus, print-
re altele, [i la forma actual` a t-shirt-
ului. Înr-adev`r, tricourile lansate
acum jum`tate de veac de Hanes îi
vizau pe juc`torii profesioni[ti de
baseball, dar mai cu seam  ̀pe admi-
ratorii acestora. Din aren` în tribun`;
[i de aici pe strad` [i în alte con-
texte casual – au fost pa[i simplu

Oratori iocari Aquae Sulis. Adlaudabilis
chirographi adquireret Medusa.
Suis iocari ossifragi, parsimonia 
Text de Florin Dumitrescu; foto: Guliver

O, istorie 
cu m\neci scurte

Florin Dumitrescu este vechi lucr`tor \n
publicitate, poet [i, nu \n ultimul r\nd,
textier al forma]iei Sarmalele Reci.

storemags & fantamag - magazines for all
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next

Miss Octombrie

Candice Boucher

Safari erotic
Persoanele slabe de inim` vor
avea o surpriz` luna viitoare.
Pictorialul cu Candice Bouchet
este dedicat tuturor celor care
nu au reu[it s` mearg` la safari
anul acesta. Cu siguran]`, vor
merge la anul, dup` vizionarea
acestui pictorial.
Photo by PLAYBOY USA
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