


sign, em requinte técnico, em exclusividade. O funda-
dor Ettore Bugatti, que morreu em 1947, tornou-se
uma lenda por fabricar carros de alto desempenho sur-
preendentemente avançados, com bom comportamen-
to nas ruas. São verdadeiras obras de arte sobre rodas.
Seu lema: "Nada é caro demais, nada é bonito demais."

Até hoje, o Buggati da VW recebeu 135 encomen-
das e entregou 52 dos 300 Veyrons que serão fabrica-
dos. E, seguindo a visão de Ettore, o automóvel de

está embalado. Ele está construindo uma rede de
restaurantes, night clubs, empreendimentos imobi-
liários, e hotéis exclusivos projetados por Philippe
Starck. Também é dono de uma produtora de cine-
ma. Seu projeto mais recente, Mr. Brooks, com Ke-
vin Costner, Demi Moore e William Hurt, será lança-
do em junho. E ele está fazendo tudo isso na mesma
velocidade da Bugatti (para se ter uma idéia, o carro
faz de zero a 100 quilômetros por hora em 2,5 segun-

dois lugares cumpre o que promete, desde
os componentes fabricados sob medida
até a mão-de-obra mais especializada. O
preço: US$ 1,4 milhão.

Eu queria saber quem compra tal coisa
e qual a sensação de ter um. Então, pe-
guei uma carona com Nazarian, que aca-
ba de receber um espetacular exemplar na versão
vermelha e preta. Se você não freqüenta muito a
Left Cost, pode ser que nunca tenha ouvido falar de
Nazarian - ainda. Filho de Younes Nazarian, co-fun-
dador da Qualcomm, Sam, 31 anos, é ambicioso e

dos, mais rápido do que muitos dos atuais
carros de Fórmula 1). "Em termos de ho-
téis, quero construir o Four Seasons da
nossa geração - uma experiência chique e
de bom gosto" explica. "E quero que a
chave do seu quarto lhe dê acesso VIP a
nossos clubes e restaurantes."

Em um sábado à noite Nazarian e eu fizemos um
tour por seus lugares superbadalados. Ele riu quando
entramos cuidadosamente em seu Veyron rebaixado e
disse "é como salto alto - embora seja difícil calçá-lo,
você fica ótimo dentro dele - assim ouvi dizer". Fiquei



absorto admirando a máquina transformada em pai-
nel de controle surround, os metros de aveludado cou-
ro australiano, o botão Start chamando pelo meu
nome. Mas, enfim, Nazarian dirigiu primeiro.

Primeira parada: seu restaurante Katsuya (imagine
uma mistura de Nobu com Philippe Starck, que proje-
tou o luxuoso interior). Provamos a deliciosa comida e
fizemos um tour pelos bastidores, onde Nazarian de-
monstrou o sistema de segurança, com acesso por im-
pressões digitais e software
próprio, que conectará todas
as suas propriedades. "Tere-
mos sua marca favorita de
vodca esperando em seu
quarto e seus petiscos predi-
letos sobre a mesa quando
você vier aqui", explica.

De volta ao lado de fora,
foi a minha vez de experi-
mentar o lado do motorista.
Quando abri a porta, olhei
demoradamente para a se-
gunda chave de ignição loca-
lizada ao lado do trilho do
assento. É com essa segun-
da chave acionada que o
Veyron consegue alcançar a
velocidade máxima de 404
quilômetros por hora (sem
ela, a velocidade está "limi-
tada" a 372 quilômetros por
hora). A multidão ficou ex-
tasiada quando partimos
noite adentro, todos os 16 ci-
lindros acendendo atrás de
nós com a força de um jato.
Finalmente, com um quar-
teirão livre à minha frente,
pisei fundo no acelerador -
bati com a cabeça no encosto
do assento quando partimos
feito uma bala. A sensação
da força-G embaralhando a
visão pareceu durar uma
eternidade, mas, depois de
aproximadamente três segundos, aliviei o pé e verifi-
quei a velocidade: 115 quilômetros por hora. Potência
usada: 449 (assim marcava o transado medidor de po-
tência) - apenas metade de sua potência.

A alucinante potência do Veyron (1.001 HPs) preci-
sa de muita ajuda para transmitir toda esta força para
o terreno. Daí os componentes de peso (aproximada-
mente 2.800 kg), tração nas quatro rodas, quatro tur-
bos compressores, caixa de câmbio DSG de sete mar-
chas. Ainda assim, o carro parece leve; ele implora
que você explore seus limites. Acreditem, não daria
para ver esses limites mesmo de binóculo, indepen-

cientemente de quão habilidoso você seja como piloto.
Próxima parada, o Abbey, um clube tão popular

que, mesmo em noites chuvosas, mais de cem pes-
soas esperam na fila para tentar entrar. Após um
breve tour, fomos ao Área, o clube mais badalado de
Los Angeles no momento. Hordas de aspirantes a
Paris Hilton esperavam do lado de fora, incapazes -
apesar da pouca roupa - de passar pelo leão-de-chá-
cara. Última parada: Hyde, um lounge tão exclusivo

que um website divulga as
celebridades que não conse-
guiram entrar. A boate re-
vestida em cobre fervilhava
com personalidades da tevê
e herdeiros. Nazarian e eu
comemos o renomado ham-
búrguer Kobe enquanto
conversávamos.

Perguntei por que ele
queria um Bugatti, já que
ele possuiu todos os outros
supercarros modernos fa-
bricados. "Esse carro tem a
ver com a dedicação à per-
feição, precisamente o que
eu quero alcançar com meus
negócios." Ele envia uma
garrafa de Cristal para
Ivanka Trump antes de re-
tornarmos ao nosso trans-
porte cor de cereja - e um
último tiro celestial de três
segundos.

Este êxtase vale US$ 1,4
milhão? Para a maioria das
pessoas, provavelmente
não. Mas posso garantir
que, tendo já dirigido quase
tudo, não consigo pensar
em outro lugar que propicie
tal sensação.

Então, mais do que ape-
nas pensativo, afastei-me
do Veyron ao final da noite.
E, num ato maravilhosa-

mente freudiano, esqueci de devolver a segunda cha-
ve. Quando Nazarian mais tarde educadamente in-
dagou sobre como faria para tê-la de volta, surgi com
a solução perfeita: alugue um hipódromo. Então po-
derei estar lá para testemunhar todos os 1.001 cava-
los a pleno galope. Q
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