
gostariam de ostentar uma a cada dia,
já existe uma alternativa. Nos Estados
Unidos e na Europa despontaram em-
presas especializadas no aluguel de

modelos de grife. É uma revolu-
ção. Funciona assim: a cliente

escolhe pela internet a
peça sonhada, recebe a

encomenda pelo correio, fica com ela
durante o tempo acordado e a devolve
para o fornecedor na mesmíssima em-
balagem que desembarcara em casa.
Alguns sites exigem o pagamento de
uma mensalidade. O Secret Boutique
(www.secret-boutique.com) cobra de
US$ 17 a US$ 87 por mês e permite
que as clientes fiquem com as bolsas

por tempo indeterminado.
Atenção: uma de cada vez.

Algumas relíquias, con-
tudo, exigem desembol-

só suplementar. Por uma bolsa Louis
Vuitton de edição limitada, por exem-
plo, cobra-se até US$ 104 a mais. Em
uma outra loja eletrônica americana, a
Bag Borraw or Steal (www.bagborro-
worsteal.com), a mensalidade custa a
partir de US$ 19,95. Mas pagando uma
taxa maior é possível levar duas ao
mesmo tempo. As sócias da catego-
ria "Diva Deluxe", que podem es-
colher qualquer modelo do esto-
que, pagam US$ 174,95 por esse
privilégio. "To borrow", em inglês,
significa emprestar. O "steal" do
nome? Ao pé da letra, é roubar. Mas
quem se apaixonar pela bolsa pode,
sim, tentar negociar a compra. Elas
chegam a custar US$ 31 mil.

Entre os especialistas, as opiniões
se dividem. "E uma péssima idéia",
diz a consultora de imagem Saman-
tha Hackradt. "Aguça a tentação de
ter o que não se pode." Há quem pen-
se diferente. "É bacana, deveriam fa-
zer isso até com sapato", diz o "perso-
nal stylist" paulistano Sérgio Czer-
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veny. Tudo somado, não
restam duvidas: as mu-
lheres agradecem.

indiscutível. Mulheres adoram
bolsas, se pudessem teriam to-
das. Para as mais fanáticas, que
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