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Pataky Bea: Én terveztem a motorom díszítését!

Harley-Davidsonnal repeszt Acsa anyukája
Tizenkét évesen ikertestvérével, Edittel, Simpson motoron tanult meg vezetni 
Pataky Bea, szülei nem kis aggodalmára. A lányok azt sem bánták, hogy az ilyen 
kirándulásoknak szobafogság lett a vége. Bea, az Edda frontemberének, Pataky 
Attilának exfelesége, elsõ igazi, dögös jármûvét volt férjérõl kapta.

– Tizenhat éves voltam, ami-
kor Attilával összekerültünk, 
és szinte azonnal kaptam tõle 
ajándékba egy Yamaha Virago 
550 köbcentis choppert – meséli 
Bea. – Hasítottam vele rende-
sen, az sem nagyon érdekelt, 
hogy akkoriban még nem volt 
jogosítványom. Késõbb lett 
egy 1100-as motorom, ez már 
kõkemény játékszer volt. Aztán, 
amikor a fiamat, Acsát vártam, 
visszafogott és óvatos életet 
éltem, motorozásról szó sem 
lehetett. De amint megszületett, 
három hét múlva már tettem 

egy húszkilométeres kört, csak 
úgy, a feeling kedvéért.

Bea úgy véli, a motorozás 
szabaddá tesz, és felelõsségre 
tanít.

– Ha komolyan mûveled, akkor 
nem kerülheted el, hogy elõbb-
utóbb megfontolt legyél, hiszen 
rettenetesen védtelen vagy két 
keréken, százon felüli sebes-
ségnél. A  motorozás szabaddá 
tesz, szabadságra nevel, és nem 
tûr hazugságot! – fejtegeti Bea, 
aki nemrég beleszeretett egy 
Harley-Davidsonba, amely 1600 
köbcentis, hatsebességes és 320 

kiló, ezért igencsak formában 
kell lenni annak, aki meg sze-
retné tartani. – Ezen a moto-
ron minden tökéletes! Magam 
terveztem a színét, a díszíté-
sét: a gyöngyházmetál fénye-
zésen angyalszárnyak vannak. 
Amikor elvittem a szakembe-
rekhez, mondtam, nem árt, 
ha igyekeznek, mert egy hét 
múlva Harley-találkozó lesz, 
és én már ezzel akarok részt 
venni a bulin. Fogták a fejüket, 
de elkészült idõre minden, én 
pedig büszkén vonultam fel az 
új szerzeményemmel!

Acsa édesanyja, Pataky Bea új, 320 kilogrammos „szerelmével”

Drótszamárral az 1000 kilométeres zarándoklaton

Kolovratnik Krisztián kétkerekûi
Szenvedélyesen bringázik és ugyanilyen szenvedéllyel vezet autót is Kolovratnik 
Krisztián. A városban gyakran használja a drótszamarat, mert utál a dugóban 
várakozni. Külföldre is magával viszi a biciklit, az El Camino zarándokutat 
kétszer is megtette kétkeréken.

– A Belvárosban laktunk, de a 
szüleim engedték, hogy bicik-
livel közlekedjek, és én ki is 
használtam a lehetõséget, ha 
suliba nem is, de az edzésekre 
két keréken jártam – meséli a 
színész. – Egyre több és egyre 
jobb bringáim lettek az évek 
során, és gyakorlatilag minden-
hol, ahol hosszabb-rövidebb 
ideig megfordultam, hagytam 
egyet-egyet belõlük. Két éve egy 
idõre Barcelonába költöztem, 
az elsõ dolgom az volt, hogy 
vettem egy biciklit, így tettem 
otthonossá a várost. Most is 

ott vár rám hûségesen az egyik 
barátomnál.

Krisztián az El Caminót két-
szer is végigjárta, biciklivel téve 
meg a közel ezer kilométert. 

– Észre sem vettem, hogy 
úton vagyok. Kora hajnalban 
indultunk, aztán valahol meg-
álltunk elfogyasztani egy jó reg-
gelit, késõbb ebédelni álltunk 
meg, és rendszerint már sötét 
volt, amikor sátrat vertünk, vagy 
csak úgy leheveredtünk az út 
menti szénakazalba. Naponta 
úgy száz kilométert kerekez-
tünk, hegyre föl és völgybe le. 

Arra különösen büszke vagyok, 
hogy sosem toltam a bringát a 
nagy emelkedõkön, igaz, kiköp-
tem a tüdõmet, mire felértem a 
csúcsra, de megcsináltam.

A színész már nézegeti a 
gyerekbicikliket is. Noha fia, 
Borisz még csak másfél éves, de 
már jelentõs teljesítményeket 
mondhat magáénak a mûanyag 
motoron.

– Alig várom, hogy elérkezzen 
az idõ, amikor együtt kirándul-
hatunk, természetesen bicikli-
vel, éppen úgy, ahogyan annak 
idején tettük édesapámmal!

Kolovratnik Krisztián: Spanyolországban naponta 100 kilométert kerekeztünk, hegynek fel, völgybe le

Csillogó kristályokkal súlyosbított bicikli

Madonna: Nekem is kell!
Egy brit designer, Ben Wilson elõbb monociklijével sokkolta a világot, most pedig még 
rátett egy lapáttal: megalkotta a legdrágább bringát, amely teljes egészében kézzel 
készült, és nem kevesebb, mint 110 ezer kristály díszíti a küllõktõl az ülésig.

Madonna szemet vetett a kristályokkal kirakott, csillogó-villogó kétkerekûre

Schumacher is Bugatti Veyronnal jár
A Bugatti Veyronra akár egy 
évet is várnak a megszállott 
autómániások, pedig a csoda-
kocsinak alaphangon is mini-
mum egymillió euró (közel 287 
millió forint) az ára. Jelenleg 
ez a világ legerõsebb, és leg-
gyorsabb gépkocsija, no és ter-
mészetesen a legdrágább is. 

Egy Bugatti-õrült kuvaiti mil-
liárdosnak személyre szabot-
tan alakították ki gépkocsiját, 
az egész karosszériát huszon-
négy karátos arannyal vonva 
be. Ennek ára nyolcszázmillió 
forint volt. A milliárdos sejk 
nem is tartja garázsban a ver-
dát, ahogy megkapta, máris 
elszállíttatta Amerikába, ahol 
részt vett a májusi flúgos futa-
mon, amelyen hozzá hasonló 
megszállottak indultak a Los 
Angeles–Miami közötti szaka-
szon. 

A Bugatti több mint státus-
szimbólum: Isadora Duncan 
is ilyennel járt egykoron, mos-
tanában pedig többek között 

Christiano Ronaldo, Michael 
Schumacher és Ralp Lauren 
is boldog tulajdonosa egy 
Bugatti Veyronnak.

Nyolcszázmillióért aranyozott változatban is kapható 

Johnny Depp lecserélte a kalózhajót

A Karib-tenger kalózai sztárja új 
filmet forgat a Puerto Ricó-i San 
Juanban. Afféle kultuszfilm 
lesz ez, amely a nemrég öngyil-

kosságot elkövetett Hunter D. 
Thompson amerikai író regé-
nyébõl készül. Depp egy újság-
írót alakít a filmben, a kalóz-

hajót pedig felcserélte egy kis 
kék Fiat 500-asra, bár olykor 
megjelenik egy piros cabrióval 
is. Elmondta, hogy kifejezetten 
élvezte, hogy nem valami dögös, 
mindent tudó autót tettek alá, 
mondjuk olyat, mint amilyen-
nel a 007-es ügynök jár. – Túl 
vagyok már a magamutogatáson 
– mondta el a film forgatása kap-
csán. – A magánéletem is ren-
dezett. Franciaországban élünk 
a családommal, szerényen, 
legalábbis magunkhoz képest. 
Két gyerekünk van. A feleségem 
(Vanessa Paradis) énekesnõ, 
gyakran úton van, ezért három 
autót is tartunk. Az egyik a csa-
ládi kirándulásokhoz kell, egy 
Vanessának, egy pedig nekem. 

Johnny Depp: Túl vagyok már a magamutogatáson!

Az úgynevezett Low-rider 
bicikli az Egyesült Államokban 
nagy divat, az alacsony építésû, 
magas kormányú bringán iga-
zán kényelmesen lehet tekerni. 

Ben Wilson nem kis feltûnést 
keltett, amikor felpattant csil-
logó-villogó járgányára, és 
bemutatta azt Miami álmélko-
dó közönségének. Madonna is 

alaposan megbámulta, aztán 
úgy döntött, hogy neki is kell 
egy ilyen, ötvenezer dollá-
ros (közel tízmillió forintos) 
kétkerekû! Gond csak akkor 
van a ragyogó biciklivel, ami-
kor valahová le szeretné állíta-
ni az ember. Ben Wilson pél-
dául sosem parkol, éppen csak 
megjáratja kicsit a kétkerekût, 
hadd bámuljanak az emberek. 
Amúgy a designer lakásának 
plafonjáról lóg le a különleges 
bringa. Ez a megoldás nemcsak 
helytakarékos, de csillárként is 
jól hasznosítható.

Az oldalt összeállította: Bellér Ágnes


