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intotdeauna am fost fascinat de
pesti. Am avut acvarii si elestee
acasa la parinti, in care tineam

tot delul de vietati. Pestii ii cumparam
sau ii prindeam in raul din apropiere
cu o mica plasa. Am trecut apoi la
pescuit cu varga si am inceput sa visez
la pesti mai mari, mai  de prins.
Urmaream sa prind cleni mari si stiuci.
In  1977 pescuiam la clean pe zapada
in raul Trent cand am agatat din
greseala primul meu crap. De fapt am
reusit sa prind trei crapi pana la
sfarsitul zilei respective si din acel
moment viata mi s-a schimbat
complet. 

Eram de asemenea preocupat de
rugby si de muzica, dar vazand acei
crapi si simtind atata forta prin varga,
brusc nu am mai vrut sa fac nimic
altceva. Eram inca la scoala si avand
afara in curte un lac plin de crapi in
care nimeni nu avea voie sa
pescuiasca si care era exact sub
ferestrele casei, nu prea puteam sa ma
concentrez la ce se discuta in casa. 

Am renuntat la scoala si, pe langa
multi altii, m-am prezentat la un
interviu pentru un job intr-un mare
magazin de articole de pescuit -
Walkers of Trowell. Nu stiu cum, dar
am primit slujba. Am fost angajat sa

construiesc si sa dezvolt departamentul
de crap pentru ca la vremea aceea ei
nu vindeau pe acest segment decat
lansete, �re si mulinete. 

Ei bine, douzeci si cinci de ani mai
tarziu devenisem foarte mandru de
ceea ce realizasem, dar simteam ca
misiunea mea se incheiase la Walkers
of Trowelll.

Observand ca piata era invadata de
boiliesuri ieftine, folosite doar pentru a
purta aromele in timp ce boliesurile de
calitate, de tip hrana, bene�ce pentru
crapi, lipseau complet de pe piata si
stiind ca nu as � putut sa vand
clientilor nadele care imi adusesera un

succes enorm de-a lungul
anilor, m-am hotarat sa
pun bazele unei noi
companii de nada -
Quest Baits pentru a
furniza pescarilor exact
acelasi tip de nade pe
care le foloseam si eu. 

Am inceput sa scriu
pentru revistele din
Marea Britanie pe la
mijlocul anilor ‘80 si
curand am fost contactat
de diverse companii care
vroiau sa-mi devina
sponsori in momentul in
care au vazut cine eram,
ce scriam si ce prindeam.
Am petrecut multi ani
lucrand pentru Kevin
Nash Tackle and Bait si
chiar am fost responsabil
de aparitia catorva nade.
Mi-a fost foarte greu sa-i
spun lui Kevin Nashs ca
puneam bazele unei
companii rivale. 

Sponsorii mei actuali sunt Free
Spirit Fishing cu care am fost partener
inca dinaintea lansarii lor pe piata,
precum si Advanced Tackle
Technology . Sunt contactat frecvent de
alte companii, dar le refuz pentru ca
imi place sa am libertatea sa folosesc
lucrurile pe care le consider potrivite.
Nu-mi place sa �u nevoit sa folosesc
ceva ce imi este impus. 

Continui sa scriu de mai bine de
douazeci de ani si cred ca acest lucru se
datoreaza faptului ca, din cand in cand
am avut ceva interesant de spus.
Articolele mele au fost publicate in
multe tari si acesta este un lucru de care
sunt foarte mandru. Am avut cateva serii
mai lungi de articole in ceva mai mult
de 30 de reviste doar in Marea Britanie
ceea ce ar insemna aproape 1.000 de
articole . Pe langa scris, am aparut si in
cateva emisiuni TV precum si pe multe
DVD-uri. 

Compania Quest Baits a avut un
succes urias si acesta este lucrul de care
sunt cel mai mandru. Este felul meu de
a da ceva inapoi acestui sport si pestilor
care mi-au oferit atatea satisfactii si
bene�cii de-a lungul anilor. Acum nu
mai am acele nade speciale si secrete -
toate sunt la dispozitia... tuturor. 

http://www.questbaits.ro/articole



