cobiça

por Márcia pereira

Iate de cinema
Um dos produtores e diretores mais cultuados de
Hollywood, Steven Spielberg, passa momentos de relax,
entre um filme e outro, neste belo iate de cerca de 80
metros de comprimento, pelo qual pagou a bagatela de
US$ 200 milhões. Para quem quiser ter sua temporada
de Spielberg, uma boa notícia: um modelo semelhante
de iate já pode ser alugado. Criada pelo escritório Espen
Oeino, baseado em Mônaco, a embarcação, batizada de
Iate TV, acomoda 16 pessoas, possui sala de estar, sala de jantar, escritório e sala de ginástica, todos equipados e decorados. Também tem
jacuzzi, sauna e deck. A tripulação, de até 25 pessoas, entre elas um
chef de cozinha, acompanha o locatário. www.charterworld.com

Preço:
US$

5

milhões
(por mês)

Em foco
Apreciadores da história da
fotografia marquem o dia 28 de
maio na agenda. Essa é a data do
leilão que acontece na galeria austríaca Westlich, que vai submeter
ao pregão um lote de máquinas da
marca alemã Leica. Entre
Preço:
as peças que serão leiloaa partir de das, a grande atração é
E
este modelo de 1923, do
qual foram produzidos só
mil 25 unidades. www.westlicht-auction.com

350

Preço: US$

Ultraleve

Preço:
a partir de
US$

45

mil
Além de
beleza e
da aerodinâmica,
que melhora a
performance do
ciclista, a leveza da bicicleta speedy Ultra Light Tri Bike
vai fazer a cabeça dos amantes da
velocidade sobre duas rodas. Principalmente os
triatletas. Isso porque, graças ao design de seu
quadro de fibra de carbono, batizado de Exocet
– numa menção ao míssil usado nas guerras das
Malvinas e Irã-Iraque –, ela pesa somente seis
quilos. O modelo está sendo considerado a bike
mais leve do mundo. www.planet-x-bikes.co.uk

A primeira faz tchã,
a segunda faz...
Tchã, tchã, tchã, tchã!
Realmente, por esse
preço, a lâmina e o pincel
da inglesa TwinLuxe tem
de fazer “A” barba. O
design do conjunto foi
desenvolvido por Marek
Djordjevic, criador da
família de carros Phantom,
da Rolls-Royce. Essa assinatura e os materiais usados
na confecção, como o pelo
de texugo no pincel,
justificam o alto
preço, segundo os
gêmeos Anthony
e Hubert Tsai,
donos da
TwinLuxe. www.
twinluxe.com

1,6
mil

400

Snowboard de conteúdo
Mesmo que você não faça snowboard, é
quase impossível resistir a essa série de
pranchas da Yes, batizada de “Os Grandes
Caras da História”. Estampadas com os
rostos de grandes personalidades, como
Martin Luther King, Einstein e John

Fitzgerald Kennedy, impressas
em madeira ultrarresistente, proporcionam aventura aos adeptos do
esporte e também
podem decorar as paredes do quarto dos admiradores dos personagens retratados.
www.yesnowboard.com
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