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AnuL căţărătoruLui: David Neacşu a urcat şase din cele 
mai înalte vârfuri din lume. În decembrie îl va bifa pe-al şaptelea. 
Dar până atunci mai are timp de-o năzbâtie: în iunie, va porni din 

extremitatea nordică a americilor şi va coborî până în sud. O 
provocare obişnuită pentru David Neacşu. 

[De Simina miStreanu]

LocALe ’08: De la Dudeştii Noi la Constanţa, de la Şinca Nouă 
la Timişoara şi de la Cucuteni la sibiu, primari şi candidaţi de 
toate mărimile se întrec pentru fotoliul de conducător local. 

esquire îţi schiţează o hartă electorală a celor mai importante 
alegeri locale din istoria recentă.
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cristiAn 
Mungiu: 
Filmul 4 luni, 
3 săptămâni 
şi 2 zile l-a 
transformat 
într-unul dintre 
cei mai curtaţi 
şi mediatizaţi 
regizori din 
lume. astăzi nu 
vrea decât să 
fie lăsat 
în pace.  
[De iulia Blaga]

pe COperTĂ: rOberT TurCesCu FOTOgraFiaT exClusiv peNTru esquire De alexaNDru paul.
CĂmaŞĂ albĂ De iN, Zilli, 1707 lei; paNTalONi Negri, ramsey, 209 lei; CravaTĂ rOŞu-COrai, ramsey, 109 lei

sTyliNg: iliNCa blasiaNu, makeup: eDviga ţÎmpu, HairsTyle: sebasTiaN miriCĂ.
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robert Turcescu e de 15 ani în prima linie a 
jurnalismului românesc. În pragul vârstei de 33 de 
ani, obosit, dezamăgit şi cu bateriile descărcate a 
ajuns la un moment de cumpănă. O posibilă plecare 
din ţară i-a permis momente de reflecţie. 
[De CriStian lupşa]

ÎntâLnireA: O vioară 
de 300 de ani întâlneşte un 
violonist de 30.  
[De Călin CoSmaCiuC]pa
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BogdAn BALtAzAr: 
„Îl întrebam pe tata: «Ce 

înseamnă versatil?». Îmi 
explica şi apoi scotea 
dicţionarul. un sfat pe care 
l-am urmat toată viaţa. 
mergi la surse, nu vorbi 
despre ce nu cunoşti!”
[interviu De Dia raDu]
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roMâniA Lui uLMAnu:  

sexualitatea este prezentă ostentativ în viaţa româ-
nească. Şi asta nu din emancipare, ci din primitivism.

spusă de elena voineag. 
o gLuMă Bună 13p
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Proză: ultimele zile ale lui Heath ledger prind viaţă într-un curajos 
experiment de scriitură. [De liSa taDDeo]

nAoMi WAtts: 
seducţie şi jocuri sadice. 

[De amy laroCCa]
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esquire stiL: 
Zoopolis – o defilare a 
brandurilor de top din 
garderoba bărbaţilor cu 
bani. Cu mulţi bani.   
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