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1

Monaco, 2010. május 16., vasárnap

– Bernie! Bernie, drágám!
Egy magas, gyönyörű fekete lány puszikat ad a parányi baseball-
sapkás embernek. A 79 éves férfi  egy rozoga fémkasztni falához szo-
rulva mosolyog a felpörgött  modellre.

– Helló, Naomi. – Napszemüveg mögé bújtatott  ráncos arca csend-
ben fi gyel az ereszkedő mobillift  sarkából. Másodpercekkel később 
az ajtók zajosan kinyílnak. Harminc üvöltő operatőr üdvözli Mick 
Jaggert, Naomi Campbellt és Bernie Ecclestone-t, ahogyan kilépnek 
a monacói napsütésbe.

– Hol nézhetjük meg a versenyt, Bernie? – kiáltja Jagger.
– A lakóbuszomban* – feleli huncut arccal a férfi , miközben 

félretolja útjából az operatőröket. A másfél mázsás testőr gyámol-
talanul áll oldalt. Kamerákkal a nyomában a csoport továbbhalad 
a  biztonsági kapuk felé, amelyek őrzik a luxusbuszt, ezt a szürke, 
 sötétített  ablakú, légkondicionált, hangszigetelt, bőrbevonatú 
ülésekkel  felszerelt, minden szögből rejtett  kamerákkal felvérte-
zett  járgányt. A jármű a paddock** bejáratánál, a domb és a tenger 
között , a Forma–1 számára elkülönített  részen áll. A tinédzseres 

* A motorhome kifejezést legtöbbször lakóbusznak, néha luxusbusznak fordított uk. 
(A lábjegyzetek minden esetben a fordító megjegyzései.)

** Eredetileg így hívták angolul a kerítéssel elzárt területet, ahol a lovak szaba-
don legelésztek; később így nevezték a lóversenypályának azt a részét, ahol ló 
és lo va sa a rajtra várakozott. A Forma–1 „karámja” ma a csapatok, a szervezők és 
ven dégeik felségterülete.
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 hajviseletének köszönhetően a koránál legalább 20 évvel fi atalabb-
nak látszó Ecclestone élvezi a kiszámíthatatlanságot.

– Vizet? – kínálja vendégeit, akik hátradőlve fi gyelik a 68. Mona-
cói Nagydíj előkészületeit.

Negyven perccel korábban Bernie Ecclestone ugyanabból a lift ből 
küzdött e ki magát még nagyobb tumultussal szembenézve. „Erre, 
Jennifer!” – visított ák a lesifotósok. – „Jennifer, imádunk!” – ordí-
tott a a tömeg a dombról és a pályára néző tribünökről. Jennifer 
Lopez váratlanul bukkant fel, hogy találkozzon Bernie-vel.

– Jennifer testközelből szeretné látni az autókat – magyarázta 
Sir Philip Green üzletember, aki vendégül látja az énekesnő-szí-
nésznőt Lionheart nevű, kőhajításnyira horgonyzó, több mint 60 m 
hosszú jachtján. Greennek három nap múlva már Londonban kell 
lennie, hogy megnyisson egy új üzletközpontot a Knightsbridge-en, 
így hát mindenféle publicitás jól jön, amihez a hollywoodi sztár és 
a  Forma–1 révén hozzájut.

– Oké, segítek – tolta félre az ebédjét Ecclestone, amelyhez a 
homárt kora reggel maga vásárolta egy monacói szupermarketben. 
Ecclestone, Lopez és Green egymás mellett , a fotósok fala előtt  indul-
tak a bokszutcába a 12 garázshoz, ahol a szerelők az autókat készítik 
fel a délutáni nagydíjra.

– Nagyon picik – csicseregte Lopez, miközben szemügyre vett e 
Robert Kubica lecsupaszított  tengelyű Renault-ját. – Hol vannak 
a kerekek?

– Eladták – vágta rá Ecclestone.
– Be se tudnék szállni ebbe az autóba, a vezetőülés annyira szűk 

– nevetett  J-Lo.
– Bele tudunk gyömöszölni, aztán rávarrjuk a ruháidat – kacagott  

Green.
– Kösz a hírverést, Bernie – jegyezte meg a Renault főnöke.
Ecclestone és Lopez átmentek a szomszédos Ferrari garázsába. 

Minden reklámfőnök álma azok a fotók, amelyeken J-Lo a vörös 
autó mellett  álldogált. Máris értelmet nyer az a 400 millió dollár, 
amelyet egyetlen év alatt  a 19 futamon induló Ferrarikra költenek.
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Húsz perccel a start előtt  a hangulat egyre feszültebb. Látoga-
tóknak ilyenkor általában már nem örülnek, de a szabályt most az 
 szegte meg, aki mindenkit gazdaggá tett .

– Szia, Bernie – köszönt oda egy ősz férfi  a Ferrari garázsa előtt i 
tömegből.

– Jó téged látni, Michael – felelte Ecclestone.
– Hogy van a lányod, Bernie?
– Nagyszerűen – válaszolta hősünk elmenőben.
– Michael Douglas egy jó ember – jegyezte meg Ecclestone pil-

lanatokkal később, azon sajnálkozva, hogy nem tölthetett  több időt 
a színésszel, aki a cannes-i fi lmfesztiválról ugrott  át ide.

Lopez elindult vissza a kikötőbe, Ecclestone pedig megkezdte 
vándorlását a rajtrácson, ahol a huszonkét autó állt indulásra készen. 
A tribünről hallatszó hangos „Bernie” üdvözlést a show igazi sztárja 
integetéssel és szolid mosollyal fogadja járőrözés közben.

– Nyugodtnak tűnsz – üdvözölte Ecclestone a Mercedese mellett  
álló Nico Rosberget.

– Belül majd szétrobbanok – válaszolta a német versenyző.
Albert herceg is felbukkant. Ecclestone kihagyta a monacói ural-

kodó partĳ át, amelyet előző éjszaka adott  a palotájában. A rajtrács 
végén Ecclestone odalépett  a két Virgin-versenygép mellé.

– Filléres próbálkozás – vélekedett  Richard Branson kísérletéről, 
amellyel a Forma–1 dicsfényében szeretne száguldozva sütkérezni. – 
Másodosztályra fi zet be, de elsőosztályt szeretne. Mondtam neki, hogy 
egy Rolls-Royce teljesítményét akarja egy Cortinától. Bele fog bukni.

A Forma–1 csak a rendkívül gazdagok sportja.
– Az ott  Lakshmi Mitt al – morogta megpillantva a több mint 

20 milliárd dolláros vagyonú indiai acélmágnást, aki épp Vĳ ay 
Mallyával, a Kingfi sher sörgyár tulajdonosával trécselt a Force India 
autói mellett . Két napja Ecclestone meglátogatt a Mallya hatalmas 
jachtját, amely Philip Greené mellett  horgonyoz. A tervek, miszerint 
India 2011-ben Forma–1-es versenyt rendezhet, az Ecclestone és az 
indiai kormány között i tárgyalásokon múlik.* A Mallya fülcimpáiba 

* 2011-től az Indiai Nagydíj bekerült a Forma–1 versenynaptárába.
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lőtt  hatalmas gyémántok megcsillannak, miközben újra szót váltanak 
a tervéről, hogy a szubkontinens Grand Prix-jének maestrója lesz.*

– Bernie! Bernie! – ordított ák a tribünről a nemzeti zászlóikba 
burkolózó brit nézők százai. Kameráikat az ikonra irányítják, aki 
 sétálgat a napsütött e pályán, de azért tudomást vesz jelenlétükről.

– Ma még örülnek nekem, holnap majd kifütyülnek – jegyezte 
meg az antihős.

A tribünök mögött , a teraszokon és erkélyeken pezsgős poharakat 
szorongató partizók ezrei fi gyelik látcsöveikkel, ahogyan a fehér 
inges alak lépdel az út közepén. Csillogó Rolls-Royce-okkal, 
Bentleykkel és Ferrarikkal a dúsgazdagok klubja 1929 óta minden 
évben visszatér rejtekhelyére, a Forma–1 Mekkájába, sokszorosan 
is megerősítve Somerset Maugham alapigazságát, amely szerint 
Monaco „napsütéses hely sötét alakoknak”. Ecclestone eme klub 
tagjainak az egyik hőse.
Ő az, aki a Forma–1-et 36 év alatt  a puszta megszállott ak sport-

jából a világ egyik legnézett ebb látványosságává turbózta fel. Leg-
inkább azok az eredeti csapatt ulajdonosok nyafognak – az évek 
során akadt belőlük elég –, akiket Ecclestone tett  olyan gazdaggá, 
hogy jachtokat, magánrepülőket és töméntelen házat vásárolhatt ak. 
Kicsinyességgel mutatt ák ki hálájukat vagyonuk forrása felé. Csak 
a bennfentesek tudják, hogy az előző évi Monacói Nagydíj óta a 
Forma–1 legutóbbi kegyetlen háborújának sebei még nem gyó gyul-
tak be. A bábjátékos saját maga alkott a aranykalitkában él morcos 
mizantrópokkal és önző szociopatákkal körülvéve. A sztárokkal 
parádézó milliárdos úgy tudta, megerősített e nélkülözhetetlenségét. 
Monaco még a  válság közepett e is aranyat kínált.

Azon a reggelen küldött ség érkezett  a „Kremlbe”, ahogyan 
Ecclestone luxus lakóbuszát nevezik, hogy végre megállapodjanak. 
A csoport tagjait üdvözölte néhány dél-londoni akcentussal kiejtett  
szóval, és tárgyalási pozícióját erősítve gyakran közbeszúrta: „Csináld 

* Vĳ ay Mallyának hivatalos státusza ugyan nincs az Indiai Nagydíjon, de a Force 
India csapatfőnökeként és a futam kezdeményezőjeként mindenki maestrónak 
tekinti arrafelé.
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csak! Később majd lerendezzük.” Odakint Flavio Briatore, a hitelét 
vesztett  olasz üzletember valami másban sántikált, ő Ecclestone-nal 
pózolt a fotósoknak, hogy helyreállítsa reputációját a Forma–1-ben. 
Negyven kamera zümmögött , miközben mindkett en az interjút adó 
Michael Schumachert fi gyelték. A német, akárcsak az olasz, megpró-
bált visszatérni. A cinikusok azt mondanák, hogy mindkett ő „pozőr 
a maga kisded játékával”. Richard Bransont még csak észre sem vett e 
senki, miközben a távolban álló sötét lakó buszához sétált.

Percekkel a verseny rajtja előtt  Ecclestone, Mick Jagger és Naomi 
Campbell helyet foglaltak a mély bőrülésekben, hangszigetelve 
a huszonkét nagyteljesítményű, akár 320 km/órás sebességre is 
feltuningolt motor fülsiketítő robajától. A szűk utcai pálya a ver-
senyzők képességének legkomolyabb próbája. „Szenzációs feladat 
– nyilatkozta közvetlenül a futam előtt  Monacóról Mark Webber, 
az ausztrál versenyző. – A pályának saját törvényei vannak, mert 
Monacóban nincs különbség kis hiba és nagy hiba között . Az ered-
mény ugyanaz: egy ripityára tört autó.”

Pár perccel azután, hogy elkezdődött  a száguldás, amely Európa 
legdrágább ingatlanján kígyózik, a Williams egyik autója a fémkor-
látnak csapódott . Egy kerék és egy szárny darabjai spricceltek szét 
a kanyarban.

– Ennek már annyi – nyugtázta Mick Jagger. Majd megkérte egyik 
barátját, hogy készítsen fényképet róla, ahogyan a televíziót nézi 
Ecclestone-nal. Néhány perccel később füst tört fel Jenson Butt on 
McLarenjének hajtóművéből. Az előző évi világbajnok kiesett  egy 
gondatlan szerelő miatt .

– Sok minden történt az első öt percben – motyogta Jagger.
– Nagy az idegesség, és itt  nem könnyű – értett  egyet Ecclestone. 

Két sztár, akik mindkett en Dartfordban, London déli részén nevel-
kedtek, és akik között  különös cimboraság alakult ki.

A száguldás izgalma összekötött e Jaggert és Ecclestone-t.
– Turnézol most? – kérdezte hányavetien a sport cárja a rock 

 királyát.
– Á – nyögte a sovány, 65 éves férfi , oldalra pillantva 182 cm 

magas barátnőjére, L’Wren Scott ra. – Ha szerdán itt  leszel, Bernie – 
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 folytatt a Jagger –, gyere el Cannes-ba és nézd meg az új fi lmünket! 
Lesz parti is.

Ecclestone bólintott . Messze elkerüli a partikat.
– Drágám, hívlak majd, amikor felébredtem – nyafogta a tele-

fonba a luxusbusz másik végében Naomi Campbell. A modell épp 
egy munkát utasított  vissza. – Akkor fogok dönteni, ha majd látlak. 
Nem akarlak cserbenhagyni.

Miután befejezte a hívást, egy barátjához fordult.
– Éhes vagyok. Ebédelni akarok.
Jagger csoportja épp arra várt, hogy átvigyék a Lionheartra.
– A csónak megérkezett  – közölte egy szokatlanul kövér kifutó-

fi ú, akit gyakran látni hírességek közelében. A Lionheart alig 50 m-re 
horgonyozott  le. Campbell átverekedte magát a buszon, hogy elkö-
szönjön.

– Mindössze hathajónyira leszel a Force Blue-tól – mondta 
bú csúzkodás közben a nevető Ecclestone a modellnek.

– Tudom – felelte mosolyogva. – Nem megyek oda.
A bennfentes csipkelődés arra utalt, hogy a Force Blue korábban 

Flavio Briatoréé volt. Hét évvel korábban pedig az olasz és Campbell 
együtt  jártak. Akkoriban Briatore Forma–1-es híresség volt, azóta 
inkább hírhedtnek számít a sportban.

– Flavio múltja soha nem volt probléma a számomra – mondta 
Ecclestone azoknak, akik megkérdőjelezték barátságukat. Néhányan 
úgy okoskodnak, hogy az exhibicionista olasz iránti bizalma azt 
követően erősödött  meg, hogy Ecclestone szokatlan módon felfedte 
előtt e egyik sebezhetőségét.

Ecclestone Briatore csillogó-villogó luxushajóján töltött e a hétvé-
gét. A vízi járművet Danielle Steele, az író és más multimilliomosok 
bérelték Briatorétól, egy hétre 250 ezer euróért étellel, üzemanyag-
gal és egyéb extrákkal. Négy nappal korábban együtt  repültek Niz-
zába Biggin Hillből, az angliai csatában is szerepet játszó reptérről 
Ecclestone Falcon 7X-én, a világ egyik leggyorsabb privát repülőgé-
pén. Arról beszélgett ek, hogyan indítsák újra Briatore zajos karrier-
jét a Forma–1-ben. Az olasz csillaga magasan állt, amikor a Renault 
csapatfőnöke volt, 2009-ben viszont súlyos vádak és botrányok nyo-
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mán lehanyatlott . Vádlója és bírája a szintén botrányba keveredő 
Max Mosley volt. Azok a hátbatámadások és vádaskodások, amelyek 
Mosley, Briatore és Ecclestone között  zajlott ak az előző két évben, 
a legszebb Shakespeare-drámákat idézték.

– Max féltékeny rám – panaszkodott  Briatore Ecclestone-nak a 
repülőút során. – Abba is belementem, hogy alkalmazzam Alexan-
dert – tett e hozzá Briatore, utalva Mosley fi ára, aki 2009-ben gyanít-
hatóan drogtúladagolás miatt  halt meg. Abban mindkett en egyet-
értett ek, hogy Mosley élvezte kihasználni a hatalmát, magával az 
emberrel kapcsolatban azonban eltérően vélekedtek. Ecclestone és 
Mosley kapcsolata a Forma–1-ben az 1960-as évek végén kezdődött , 
és nézeteltéréseik ellenére összekötött e őket a rendkívüli siker. Flavio 
Briatore jóval később érkezett . Vagyonát javarészt Ecclestone-nak 
köszönheti, ám 2009-ben azzal vádolták meg, hogy le akarja taszítani 
mentorát a Forma–1 trónjáról. Megbékélésük mindenkit összezavart.

– Az emberek azt mondják, nem lenne szabad kapcsolatot tartani 
Flavióval és azokkal, akik csalnak – magyarázta Ecclestone. – Nem 
érdekel. Tudom, amit tudok. A Forma–1-ben mindenki csal, ő is 
megúszhatt a volna. Többet szenvedett , mint amennyit kellett  volna.

Az élet Ecclestone 48 millió dollárt érő magánrepülőgépén is jól 
szemlélteti a tulajdonos puritánságát. Briatorét csak vízzel és kávé-
val kínálták. Ebédet nem adtak. A fi ókokat átnézve Ecclestone felfe-
dezett  egy doboz Smarties-cukorkát, amit megosztott  két útitársá-
val. Miután tovább turkált, talált egy csomag Hula Hoops chipset is. 
A napbarnított , pocakos Briatore, a londoni Cipriani étt erem tulaj-
donosa, akinek Londonban, New Yorkban és Szardínián is vannak 
házai, visszautasított a a szegényes rágcsát. Mielőtt  a gép landolt 
Nizzában, Briatorénak bele kellett  egyeznie, hogy meghívja Mosleyt 
vacsorapartira a Force Blue fedélzetére. A Monacói Nagydíj előesté-
jén akár ki is békülhetnének. Mialatt  Briatore rövid időre elhagyta 
helyét, Ecclestone ősi ellenségével, a McLaren sikereinek kovácsá-
val, Ron Dennisszel veti össze az olaszt. „Amikor Flavio kést szúrt 
a hátamba, hízelgett  nekem, és azzal védekezett , hogy »ha kieresz-
tesz egy kis vért, az jót tesz neked«. Amikor Ron vágja belém a kést, 
akarja, hogy tudjam, ő a felelős, ő ölt meg.”
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Ecclestone számos becsvágyó bérgyilkos támadását túlélte már, 
de továbbra is óvatos: „Nem akarsz hinni azoknak, akik bizonygat-
ják, hogy őszinték.”

A repülőgéptől Ecclestone-t és Briatorét a nizzai helikopterállo-
más hoz vitt ék. Ecclestone fi zett e az utat egy köteg összehajtogatott  
500 eurós bankjegyből. A jegyárus nagy szerencséjére Ecclestone 
nem kérte a visszajárót. A 6 perces repülőút után a két férfi  a gépből 
a rájuk  várakozó hajóra lépett , ahol a Force Blue 17 fős személyzete 
 üdvözölte őket.

Három nappal később, a verseny előestéjén Flavio Briatore és 
33 éves felesége, Elisabett a Gregoraci, korábbi Wonderbra-modell 
vacsorát adott  70 meghívott  vendég számára. Többségük jól ismert 
a pletykalapok munkatársai körében. Boris Becker, Tamara Beckwith, 
Nick Candy és Goga Ashkenazi gyakran felbukkannak a magazinok-
ban. Briatore örömére Robert Kubica, a Renault pilótája céges ruhá-
ban érkezett  egy italra. Az olaszt a Forma–1 tett e dúsgazdaggá, és 
mindenképpen szeretett  volna visszatérni. Mosley nem örült ennek.

– Flavio adott  egy rám nézve nem túl hízelgő interjút egy olasz 
újságnak – magyarázta monacói lakásából Mosley. – Pedig korábban 
azt mondta egy újságírónak, hogy megbocsátott  nekem.

Briatore nem volt hajlandó elnézést kérni, mert szerinte Mosley 
bemocskolta a hírnevét és anyagilag tönkretett e. Békekötés helyett  
Mosley arra a 80 személyes vacsorára ment el, amelyet a párizsi szék-
helyű Nemzetközi Automobil Szövetség (Federation Internationale 
de l’Automobile, FIA) elnöki tisztségében őt követő Jean Todt adott  
a közelben horgonyzó Maltese Falconon, a világ legnagyobb magán-
jachtján. Todt vendégei között  volt Michael Schumacher és más 
Forma–1-es sztárok is. Éjfélkor Briatore egy válogatott  társaság élén 
átment monte-carlói klubjába, a Billionaire-be. Noha egy asztal akár 
10 ezer euróba is kerülhet egy éjszakára, a klub majdnem tele volt, 
ami gazdasági válság idején nem kis teljesítmény. Egy hétt el később 
a Force Blue-t lefoglalta a helyi rendőrség, miközben olasz vizeken 
vitorlázott . Briatorét azzal vádolták, hogy nem fi zetett  be 4,5 millió 
fontnyi adót. Mosley természetesen nem igyekezett  kifejezni sajná-
latát. Ecclestone pragmatikus maradt, az üzleti köreiben gyakoriak 
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a sértett  egók.  Monacói tartózkodása során közvetített  konfl iktusok-
ban, megoldott  problémákat, és mindeközben tárgyalt a következő 
szezon abroncsellátásáról.

A futamokon a győzelem vagy vereség múlhat az abroncsok minő-
ségén. Az előző 12 évben egy japán gumigyártó, a Bridgestone évi 
30 ezer gumit – kb. 40 millió dollár értékben – biztosított  a Forma–1 
csapatainak, mégpedig ingyen. Cserébe a versenyek televíziós köz-
vetítése során az abroncsok több mint száz országban voltak látha-
tóak, az állandó reklámnak köszönhetően a Bridgestone világsikert 
ért el. 2009-ben, a marketingdiadallal jóllakott an a Bridgestone úgy 
döntött , lezárja az együtt működést. Három beszállító – a Michelin, 
a Pirelli és az Avon – ajánlott a fel szolgáltatásait a csapatoknak, de 
nem ingyen. Néhány hétt el korábban Jean Todt azt ígérte a francia 
Michelinnek, hogy a csapatok mindegyike 3 millió dollárt fi zet majd 
az abroncsokért egyetlen szezonra. Ecclestone úgy sejtett e, hogy Todt 
némileg részrehajló a Michelin irányába, nem utolsósorban azért, 
mert a fi a abban reménykedett , útjára indíthat egy új versenycsapa-
tot. Monacói tartózkodása során Ecclestone-nak sikerült kialkudnia, 
hogy az Avon 1,5 millió dollárért kínálja az abroncsait, ezzel egyide-
jűleg elérte, hogy a Pirelli megtegye a győztes ajánlatot. „A csapatok 
fognak dönteni, nem Todt. Bízzátok csak rám! – mondta a jól ismert 
dél-londoni hanglejtéssel a Forma–1-es istállók menedzsereinek. Ez 
egy olyan csata volt, amelyet biztosan megnyer. Ahogy ígérte: – Nem 
fogok veszíteni Todt-dal szemben.”

Ecclestone már 1974 óta kezeli a Forma–1 üzleti ügyeit. Az egyez-
kedés a vérévé vált, és csak kevesen tudnak versenyre kelni a tudá-
sával. Az, hogy sikerült kialkudnia 200 szett  gumit minden csapat 
számára, neki rutinmunka volt, most mégis fellélegezhetett . Mielőtt  
távozott  volna Monacóból, a Michelin vezető tárgyalója megegye-
zett  Ecclestone-nal, hogy felére csökkentik az árat. Ecclestone luxus-
buszában tett  látogatása során jóváhagyta a megállapodást Norbert 
Haug, a Mercedes-csapat feje is. Ecclestone azonban többet akart. 
Minden apró siker tovább gyarapítja a sportág évi 1 milliárd dol-
láros büdzséjét és megerősíti személyes dominanciáját is. Minden 
egyes napon  egyetlen ember teremti meg az egyensúlyt a 12 csapat, 
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a 19  versenypálya, a megszámlálhatatlanul sok szponzor, a 18 kor-
mány, a 100-nál is több műsorszolgáltató és a sportágat szabályozó 
testület igényei között , gondoskodva a szórakoztatás folyamatossá-
gáról. Ecclestone ennek ellenére csak ritkán marad a helyszíneken 
a verseny végéig.

Ezútt al féltávnál távozott  luxusbuszából, elköszönt a személyes 
étkezdéjében tanyázóktól, például Niki Laudától, és a helikopter-
állomás felé vett e az irányt. Mivel nem kér a versenyt követő dugók-
ból, Ecclestone tulajdonképpen soha nem várja meg a kockás zászlót 
a helyszínen. Húsz perccel később már a Falconjában ült, hátra-
dőlt a vastagon kárpitozott  bőrfotelban és a The Observer monacói 
versenybeharangozóját olvasta. „Az utcák, ahol hősök születnek, 
de a katasztrófa sincs távol egy pillanatra sem” – hirdett e a főcím, 
amely alatt  egy szemcsés fekete-fehér fotó volt látható az  1957-es 
monacói futamról. A 8 autóból álló boly élén a legendás argentin ver-
senyző, Juan Manuel Fangio haladt. „Az a két Ferrari, az a Maserati 
és az a Lancia az enyém” – bökött  rá Ecclestone büszkén a fotóra, 
amelyen régi autók versenyeztek sok-sok éve lebontott  házak között . 
Ecclestone nosztalgiával beszélt a „régi időkről” és 80 régi Forma–
1-es autóból álló gyűjteményéről, amely Biggin Hillben, egy hangár-
ban van elrendezve, akárcsak egy múzeumban.

Miközben a Falcon ereszkedni kezdett  a Temze torkolatánál, 
saját leszállópályájához közeledve Ecclestone letekintett  Dartfordra. 
„Soha nem tértem vissza ide, miután elmentem. Nem érdekel – 
mondta, majd kisvártatva közelebb húzódott  az ablakhoz. – Az a ház 
az enyém, az is…” Hangja hirtelen elhalkult. Néhányan még élnek 
azok közül, akik szemtanúi voltak a csúcsig tartó személyes verse-
nye kezdetének, de a túlélők sutt ognak a diadalmenet áldozatairól 
is. „Nem vagyok angyal” – ismerte el. Az idő meglágyított a a durva 
éleket, de az acélmag szilárd maradt.

Biggin Hill repülőteréről Ecclestone saját maga vezetett  haza 
Knightsbridge-be, és közben már a következő, isztambuli futamon 
töprengett . Eszébe jutott , hogy a luxusbuszát rövidesen behajózzák, 
ugyanis Monacóból a Földközi-tengeren át szállítják Törökországba. 
„Ez pazarlás” – jegyezte meg halkan. Az összkerék-meghajtású 



autóban hátul ülő Pasquale Latt uneddu, a szardíniai mindenes, 
akit Ecclestone korábbi felesége, Slavica szerződtetett , vett e az 
üzenetet. Pillanatokkal később már hívta is telefonon Karl-Heinz 
Zimmermant, Ecclestone luxusbuszának osztrák házigazdáját.

– A buszt hajóval szállítanánk Olaszországból Isztambulba – 
mondta Zimmerman.

– Mr. E. szerint erre semmi szükség – felelte Latt uneddu.
Óvatosan bánik a pénzzel, mert Bernie Ecclestone takarékossága 

nem új keletű.




