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De ce am  scris 
această carte ?

In liceu, anul 2008, mi-am luat carnetul și  
o Honda Shadow 125.  Încă e motocicleta 
mea.

 Mi-a fost foarte greu la început. In prima 
zi,  nu  puteam să  țin  motocicleta  nici  cu 
picioarele jos.  In prima jumătate de an,  
am căzut cu nemiluita. Mi-am pus mâinile  
în cap atunci când i-am făcut prima oară 
întreținerea. 

În  tot  timpul ăsta, am avut multe pățanii 
cu hainele : ba îmi stricam pantofii, ba mă 
ciupeau  toate  insectele și  praful  de pe 
drum, ba dârdâiam de frig... 

Despre  machiajul  întins,  manichiura 
stricată sau coafuri distruse de cască nici  
nu mai pomenesc. Mi-a luat ceva timp să 
învăț cum să mă descurc cu
toate.



Mai  târziu, pentru  a  netezi  calea  altor  
motocicliste,  mi-am  deschis  un  blog. Am 
scris tot  ce știam,  am luat interviuri,  am 
căutat informații  și  am  promovat  
motociclismul feminin. 

Mi-am  orit  așa  de mult  să formez  o  
comunitate încât s-a  lăsat cu câteva ieșiri 
la plimbare și un grup pe Facebook.

Ulterior, am plecat la facultate și nu m-am 
mai  ocupat  de  blog.  Dar,  sunt  ferm 
convinsă  că  mai  sunt enorm  de multe  
informații despre care nu am scris.

Prin urmare, am adunat toate experiențele  
personale legate  de  motociclism,  le-am 
împărțit  pe  capitole,  am  adăugat  
informații  din  mediul  academic,  am 
condimentat  totul  cu  niște  povestioare 
drăguțe și a ieșit această carte. 

Ce presupun despre tine?

Când  am  scris-o,  am  plecat  de  la  
principalele  caracteristici  ale  cititoarelor  
blogului  și  am  presupus  următoarele  
lucruri despre tine:



• Adori motocicletele
• Ești  o  femeie  independentă,  căreia  îi 
place să se descurce singură
• Ești  mai curajoasă chiar și decât unii 
bărbați
• Preferi să cheltui banii cu cap, decât să 
te arunci la ceva scump doar pentru că „e 
de firmă”
• Îți  place  să-ți  împachetezi  sufletul 
masculin într-un corp splendid de femeie
• Ai suficient de multă încredere în tine 
încât să faci mâncare, te aranjezi și pleci 
frumoasă  la  drum,  fără  să-ți  pese  de 
părerea vreunui bărbat
• Obișnuiești  să  te  răsfeți  din  când  în 
când, oricât de multe ai avea pe cap
• Îți place să te documentezi mereu legat 
de hobby-urile tale
• Îți  place să citești,  în special  cărți  de 
self-help

Ce găsești în această carte?

Deși scopul întregului brand ”Moto Lady” este  
să te ajute în viața ta de motociclistă, nu o să-ți  
promit  marea cu sarea. Prefer  să-ți  spun foarte  



clar și sincer că, în carte, vei găsi:

• Sfaturi  bazate  pe  experiențele 
personale
• Informații  reale  legate  de  ce  se 
întâmplă  dacă  nu  ții  cont  de  sfaturile 
devenite clișeu
• Studii academice și date tehnice care te 
privesc personal, explicate pe înțelesul tău
• Detalii prea evidente ca să ți le spună 
cineva, dar a căror absență te încurcă
• Soluții  la  diversele  probleme pe  care 
doar o femeie le poate avea
• Povești  frumoase  din  istoria  moto 
feminină 
• Soluții  feminine  la  probleme  tipic 
masculine (cum ar fi cele de mecanică)
• Informații  despre  campioanele 
României și alte motocicliste care ne fac 
cinste

Ce NU găsești în această carte?

In stilul tipic masculin, ți-aș putea promite întreg  
Universul, doar ca să-mi cumperi cartea. Prefer,  
totuși, să fiu sinceră și să-ți spun la fel de clar ce  
NU o să găsești în această carte:



• Mituri neîncercate oferite ca sfaturi
• Absolut  toate  informațiile  din  lumea 
asta mare legate de motociclismul feminin
• Sfaturi  aberante,  care  sfidează  orice 
logică  sau  lege  a  fizicii  (sunt  multe  în 
lumea motociclismului)
• Review-uri  sau  teste  despre  diferite 
modele  de  motociclete  sau  echipamente. 
Ele se vor schinba mereu, n-are rost să le 
includ aici
• Exerciții sau trucuri pentru care să nu 
ai suficientă forță ca să le pui în aplicare
• Tutoriale despre operațiuni complicate 
de mecanică moto. 

Că tot veni vorba, te rog să reții. Toate tutorialele 
din capitolul de mecanică se referă la întreținerea 
de bază a motocicletei și explică noțiuni de bază, 
într-un  limbaj  cât  mai  simplu.  Nu  este  intenția 
mea să te formez ca mecanic șef, ci doar să te ajut 
să fii independentă. 

De asemenea, insist pe ideea că în carte sunt doar 
niște  sfaturi.  Dacă  și  cum  le  aplici  este  strict 
responsabilitatea ta. Doar pentru că la mine au 
funcționat metodele, nu înseamnă că la fel va fi și 



pentru tine. 

Acestea  fiind  spuse,  sper  că  am  reușit  să-ți  
conturez  niște  așteptări  realiste  de  la  această  
carte. Dacă nu, la finalul ei găsești datele mele de  
contact la care mă poți ”trage de urechi”. 

Lectură plăcută!


