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Visul american
al unui
ºerif român!
Din Bucovina... în Florida cu mâna pe tocul pistolului

Se spune cã viaþa bate
filmul. Ei bine, câþi dintre noi n-aar vrea sã vadã
“pe viu” niºte ºerifi autentici cum numai prin
filmele americane putem
vedea? Sau sã auzim
celebra frazã “Ai dreptul sã nu spui nimic, tot
ce spui poate fi folosit
împotriva ta!”.Am avut
aceastã ºansã ,sã
cunoaºtem niºte adevãraþi rangeri americani
din regiunea Broward
County – Florida. Asta
pentru cã ,de aproape
12 ani, a devenit o
tradiþie, ca poliþiºti
americani sã vinã în
România în cadrul unui
program de pregãtire,
schimb de experienþã.,
prin intermediul
Asociaþiei Internaþionale
a Poliþiºtilor (IPA), unde
suntem membri cu drepturi depline din 1996.La
invitaþia Prof.univ.Dr.
chestor(r) Costicã
Voicu, preºedintele
Secþiei Române, ºerifii
din Florida au venit
pentru câteva zile în
România.
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Toþi veteranii
în rãzboaiele
din Afganistan
ºi Irak
In fruntea lor, tot un
ºerif,american de origine
românã: Traian Breabãn (46 de
ani), un sucevean din
Marginea (Bucovina), fost luptãtor în subunitatea de Misiuni
Speciale a Armatei Române,
plecat din þarã în 1997 ºi ajuns
ºerif în Broward County, la
aproape 100 de kilometri de
Miami. Anul acesta, Traian
Breabãn a venit însoþit de cinci
dintre colegii sãi. E vorba de
Shaun Casey - conducãtorul
delegaþiei poliþiºtilor ameri-

cani (cu atribuþii pe linie de
PR, prevenire a criminalitãþii
ºi experienþã în Criminal
Investigations, Bomb Squad),
Don Prichard (adjunctul
poliþiei din Florida ºi viitor
candidat pentru funcþia de
Congressman al Statelor
Unite), Frank Maio (Bomb
Squad Detective, cu experienþã
în expozivi, substanþe periculoase), Roy Miner (expert în

domeniul IT&C) ºi Eric
Swansson (Road Patrol
Detective).Unde mai pui cã
sunt ºi veterani ai armatei
americane, ei luptând pe fronturile din Irak ºi Afganistan.
Anual, ºeriful Breabãn îºi
aduce prietenii aici, preferîmd
mereu cazarea la Phoenicia
Grand Hotel,din Bucureºti,
unde se simt ca la ei acasã,
graþie rafinamentului ºi ser-

