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Cum a început
visul american

viciilor ireproºabile. “Este o
mare plãcere pentru noi sã ne
reîntoarcem în Romania, sã ne
întâlnim cu românii ºi sã ne
antrenãm cu ofiþeri de poliþie ,
sã facem schimb de informaþii
, de experienþã. Avem o grãmadã de echipament ºi
tehnologie cu care rezolvãm o
mulþime de probleme , dar sunt
situaþii în care echipamentul ºi
tehnologia nu fac faþa, iar voi

aveþi soluþii pentru noi.
Învãþãm unii de la alþii, ne
completãm, iar nivelul de
pregãtire al poliþistului român
este foarte bun, poliþiºtii nostri
nu fac 5 ani de academie, ci
doar ºase luni de scoalã , ºase
de antrenament ºi încã un an
practicã” a declarat pentru
revista “Glob Express”, ºeriful
Shaun Casey.

Traian Breabãn s-a nãscut la
10 septembrie 1966 la
Marginea. În anul 1985 a plecat în armatã la Regimentul
de Gardã din Bucureºti ºi s-a
întors doi ani mai târziu. Apoi
a fost încadrat la subunitatea
„Misiuni Speciale”, unde a
activat pânã în anul 1997.
Românul Traian Breabãn a
plecat în America în 1997, în
baza unui contract, pentru a
lucra ca bodyguard profesionist la un om de afaceri. Pentru
început a lucrat la New York,
apoi a plecat la Florida, loc
unde a întâlnit-o ºi pe soþia sa,
Cari. S-a stabilit acolo ºi dupã
câteva meciuri mai puþin
importante a intrat, din anul
1998, în circuitul Extrem
Challenge A absolvit în anul
2003 Academia de Poliþie Miami Police Academy, a
lucrat doi ani ca poliþist în
Miami, dupã care a candidat
ºi a fost ales ca ºerif la
Broward County. Este un tip
extrem de modest chiar dacã e
de patru ori campion mondial.
A plecat în urmã cu aproape
opt ani din þarã ºi a demonstrat cã se poate…Traian
Breabãn este ºerif în Florida,
dar nu a uitat nici o clipã cã a
plecat din Bucovina. Soþia lui,
Cari, este o americancã sutã la
sutã care a învãþat sã gãteascã
sãrmãluþe, mititei dar ºi
„mãmãliga”… „Am început
sã practic sport, mai exact
karate, la începutul anilor ”80
ºi cred cã am obþinut ºase sau
ºapte titluri naþionale. Eu nu
am stat numai la un stil, ºi îmi
aduc aminte de perioada cît
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am stat la „Misiuni Speciale”,
când am participat la tot felul
de competiþii, chiar ºi de judo.
Generalul, ºeful nostru de
acolo, îmi spunea „ trebuie sã
participi ºi sã nu aud cã nu ai
câºtigat!”. Aºa cã mã
pregãteam de fiecare datã ºi
câºtigam” În ceea ce priveºte
munca de ºerif , Traian mãrturiseºte cã este una destul de
dificilã, în condiþiile în care ai
de a face cu tot felul de
oameni certaþi cu legea, de la
hoþi sau spãrgãtori de bãnci
pânã la traficanþi de droguri.
Acolo lucrurile stau puþin altfel decât aici ºi îmi aduc
aminte de un moment când
colegii mei m-au acuzat cã „iam învãþat sã meargã pe jos”.
Totul a pornit de la o problemã pe care o aveam pe o
stradã unde se vindeau
droguri ºi niciodatã nu se
reuºea sã se punã mâna pe
hoþi. Când se apropiau
maºinile noastre de zona
respectivã cineva de acolo îi
anunþa pe vânzãtorii de „prafuri” ºi aceºtia dispãreau în
câteva secunde. Atunci eu am
propus ca sã ne îmbrãcãm cu
altã þinutã ºi sã parcãm
maºinile undeva mai departe,
la ºase-ºapte strãzi de locul în
cauzã. Reacþia lor a fost
urmãtoarea : „Cum, noi sã
mergem pe jos?”. în cele din
urmã, într-o noapte, am procedat aºa cum am spus eu ºi
am reuºit sã punem mâna pe
traficanþii de droguri. Chiar
îmi aduc aminte de unul dintre ei care, în timp ce îl încãtuºam, îmi spunea: „ nu-i
corect ce s-a întâmplat, ºi
unde-i
maºina?”,
mãrturiseºte,
zâmbind,
bucovineanul nostru.
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