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The italian job
Dragoste la prima vedere

C
u toţii am văzut un Ferrari sau 
chiar şi un McLaren. Dar câţi 
dintre noi au văzut o Lancia Hye-
na? În toată lumea există numai 
23 de astfel de maşini. Aceasta 

valorează în jur de 111.000 de euro şi îi aparţi-
ne lui Mark, un londonez get-beget. Playboy 
a aflat povestea din spatele acestei maşini…

Playboy: Ai crescut cu maşinile „în sân-
ge”?
Mark: Da, tatăl meu a fost importator al 
unor mărci de top, aşa că eu şi fraţii mei eram 
peste măsură de încântaţi de ceea ce aducea 
acasă. În principal, Mercedes şi BMW, uneori 
câte un Alfa Romeo. Dacă aveam noroc, pu-
tea fi vorba chiar şi de un Maserati.
Ca adult, ai avut o relaţie 
aparte cu Lancia. Cum a 
început totul?
Acum 20 de ani îmi doream 
o maşină clasică. Picioarele 
mele erau prea lungi pen-
tru un Alfa (am aproape 
1,90 m înălţime), aşa că am 
cumpărat o Lancia Fulvia 
Zagato – mult mai spaţi-
oasă!
Cum ai remarcat Hyena?
În showroomul unui repre-
zentant britanic al Lancia, 
din Yorkshire. Ei îmi asigu-
rau service-ul pentru maşi-
na mea de un galben strălu-
citor, Delta HPE. Am văzut Hyena şi am ştiut 
că o voi avea într-o zi!
Ce face ca Hyena să fie atât de specială?
Este ultima versiune a faimoasei Delta Inte-
grale, care a câştigat Campionatul Mondial 
de Raliuri de şase ori (între 1987 şi 1992). În 
loc de un „hot hatch” cu patru uşi, are două 
locuri şi o caroserie Zagato. Asta o face mai 
uşoară şi mai rapidă.
Se poate compara această maşină cu un 
Porsche 911 sau un Audi TT?
Pe linie dreaptă nu este la fel de rapidă ca un 
Porsche 911, dar Hyena este la bază o maşină 
de raliuri, de 2 litri, nu o maşină sport. Ori-
cum, Hyena este uimitoare în curbe, aşa că pe 
drumuri normale o depăşesc doar câteva ma-
şini şi, cu siguranţă, nu un Audi TT obişnuit.
Vitezomanii incearca sa te ‚depaseasca’ 
vreodata?
Nu, au respect. ! Dar în benzinării, necunos-

cuti  îmi pun adesea întrebări despre Hyena.
Nu conduci prea mult cu maşina asta. De 
ce?
Există numai 23 de Hyena în întreaga lume 
(au fost 24, dar una a ars într-un incendiu 
care a avut loc într-un garaj), aşa că vreau să 
am grijă de marfa asta preţioasă. Probabil că 
şi-a dublat valoarea de când am cumpărat-o, 
dar – mult mai important decât preţul – o iu-
besc şi o păstrez pentru evenimente speciale, 
cum ar fi Lancia 100, din Torino, şi raliuri.
Îţi place să participi la raliuri?
Da, dar nu sunt disperat să particip la toate. 
Nu am acea abilitatea sau aptitudine. Prefer 
regularitatea clasică a raliurilor; totul ţine de 
a te afla în locul şi la momentul potrivit şi de 
a avea o cursa de spirit pe pistă.

Care este principala ta rută sau ţară, ca 
şofer?
Probabil, Franţa – ai kilometri întregi la dis-
poziţie, pe drumuri de tara, , fără a te întâlni 
cu absolut nimeni; îmi place să merg şi prin 
nordul Angliei, pe ruta Hadrian’s Wall şi tre-
cătoarea Alston.
Ce maşină ţi-a plăcut cel mai mult să con-
duci?
Iubesc Hyena, dar ea este o maşină standard 
de 250 de cai-putere. Am şi o Lancia Integrale 
cu 400 de cai, cu suspensiile şi frânele modi-
ficate. Maşina asta este foarte plăcut de con-
dus! Am mers recent cu ea la Silverstone şi 
am batut cu uşurinţă un Aston Martin DB9!
Ce face ca un şofer să fie bun?
Faptul că ai respect pentru maşina ta, pentru 
drum şi pentru ceilalţi şoferi – inclusiv pen-
tru greşelile pe care aceştia le pot face. Dacă 
îţi pierzi respectul într-una dintre aceste 

zone, lucrurile o pot lua foarte uşor razna.
Cea mai neplăcută experienţă a ta la vo-
lan?
Am picat de câteva ori examenul pentru car-
netul de conducere , ca adolescent, dar cea 
mai rea experienţă a fost un atac pe stradă: 
un tip fără picioare a încercat să mă scoată 
afară din maşină!
Faci colecţie de maşinuţe Mercedes?
Când eram copil, tata mergea foarte des în 
Germania pentru a vedea maşini. Îmi adu-
cea mereu câte un Mercedes în miniatură. 
Am păstrat acest obicei, de fiecare dată când 
văd câte unul într-un magazin sau o piaţă de 
jucării vechi. Am peste 400, expuse într-un 
dulap farmaceutic vintage, din lemn şi sticlă!
Ai susţinut campanii în sfera politică 

locală pentru protejarea 
mediului. Nu ar trebui 
să conducem cu toţii câte 
un Ford Prius?
În mare măsură, sunt de 
acord cu tine. Merg pe jos, 
cu bicicleta sau apelez la 
transportul public, în Lon-
dra, ori de câte ori pot. Ma-
şinile mele clasice sunt nu-
mai pentru ocazii speciale. 
Maşina mea de zi cu zi este 
una mică, cu emisii puţine, 
o Lancia Ypsilon.
Care este maşina care 
merita toti banii?
O Lancia Ypsilon second-

hand! Asigurare ieftină, taxe de drum mici 
sau zero, economie incredibilă la carburant, 
4 uşi şi 4 locuri!
Maşina cea mai supraestimată?
Mini Countryman. Ce e asta?! Prea mare 
pentru un Mini şi prea mică pentru un SUV? 
O urăsc, arată ca un Mini cu probleme hor-
monale!
Ai fost în România de două ori în 20 de 
ani. Ce schimbări ai observat aici în ma-
terie de drumuri, trafic şi viaţă?
Bucureştiul s-a schimbat – acum este ca orice 
alt oraş european, cu trafic aglomerat, şoferi 
nervoşi şi magazine de firmă. Zona rurală 
este frumoasă, pe măsură ce te îndrepţi spre 
nord. Într-o zi, mi-ar plăcea să conduc Hyena 
sau o Integrale prin Transilvania! 
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