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Espaço dos
desejos

Audi para crianças
Esqueça os triciclos e carrinhos de plástico. Depois
que seu filho conhecer esta réplica do clássico carro
de corrida Audi Union Type C, feito em perfeita
escala 1:2, ele não vai mais se contentar com menos.
A única diferença do pequeno para o original é que
ele não tem motor, e sim pedais. Ele é composto
por 900 peças individuais, possui freios dual disc,
sete marchas e a carroceria é feita de alumínio.
E o interior do carrinho é luxuosíssimo, feito
com o mesmo couro dos carros esporte Audi TT.
Interessou? Então é melhor correr, foram feitas
apenas 999 unidades.
www.audi.com

Oscar Wilde não poderia estar mais atual quando disse:
“Vivemos em uma época na qual as coisas desnecessárias
são nossas únicas necessidades”. Também, a criatividade,
a tecnologia e o extremo bom gosto da indústria
mundial do luxo são irresistíveis. Basta ver o que
a Class 1 selecionou para as próximas páginas. Depois
de conhecê-los, vai ficar difícil viver sem eles.

Golfinho tecnológico
Os apaixonados por esportes aquáticos vão adorar esta inusitada invenção.
O Seabreacher X, da empresa americana Innespace, é uma espécie de
minisubmarino inspirado nos movimentos de golfinhos e tubarões. Com ele
é possível mergulhar aproximadamente um metro abaixo da superfície e de lá
saltar a mesma distância no ar, entre outras acrobacias. O Seabreacher X possui
motor de 260 hp e chega a 92 km/h na superfície e a 40 km/h embaixo d’água.
É equipado com entrada para iPod no aparelho de som e uma câmera externa
que transmite imagens para as duas telas de LCD instaladas dentro do cockpit.
Tudo de acordo com os padrões de segurança da marinha americana.
www.seabreacher.com

Não basta ter dinheiro para se hospedar em Laucala,
ilha particular de 12 quilômetros quadrados localizada
ao norte de Fiji, no Oceano Pacífico Sul. É preciso
preencher um questionário e aguardar para saber
se poderá ou não ocupar uma das 25 exclusivas
“villas” deste luxuoso resort. O spa fica no topo de
uma montanha, o campo de golfe foi projetado pelo
arquiteto especializado Scotsman David McLay
Kidd; há um centro equestre, cinco restaurantes, uma
piscina de vidro de 2,5 km de comprimento e uma
frota de 14 barcos disponíveis para passeios pelo recife
de corais. E tudo isso ocupa apenas 15% da ilha, que
possui também uma rica fazenda, uma vila dedicada
à cultura local, e um aeroporto. Laucala pertence a
Dietrich Mateschitz, dono dos drinks energéticos
Red Bull, que, em 2003, comprou-a dos herdeiros de
Malcom Forbes, a quem pertencia desde 1972.
www.laucala.com
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Sublime refúgio
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