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Sean é um jornalista premiado,
mas é conhecido como escritor
de best-seller do Sunday Times,
publicando romances, incluindo
Os Gêmeos de Gelocom
RbSVHXG¶QLPR6.7UHPD\QH
"Me sinto mais vivo quando
estou no extremo norte, como
na Groenlândia, Islândia ou
nas ilhas Solovetsky. Eu amo a
paisagem desafiadora e bonita."
Sean sentiu-se em casa no deserto
dos Países Baixos, seguindo
RbELVRQWHHXURSHX S 

Um fotógrafo de viagens e hotéis
com sede em Los Angeles que
explorou mais de 50 países, as
IRWRJUDƓDVGH%DGDODSDUHFHUDP
no The New York Times, Condé
Nast TravelerHQD%%&7UDYHO
"Não há nada como ir a um
safari logo cedo na África,
dirigindo através do Parque
Nacional de Kruger e
observando animais tomarem
sua primeira bebida do dia."
7DQYHHUFDSWXURXDSDLVDJHP
LQFU¯YHOGR1DSD9DOOH\GD
&DOLIµUQLD S 
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'LUHWRUGHSXEOLFLGDGH
Alisa Stamenkovic
Para anunciar na Revista Land Rover
por favor ligue para + 44 (0) 20 7550
RXHQYLHXPHPDLOSDUDDOLVD
VWDPHQNRYLF#FHGDUFRPFRXN
Cedar Communications
CEO&ODUH%URDGEHQW
Diretora de desenvolvimento de
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– onde eles se sentem mais vivos?

Da Land Rover
*HUHQWHGHFRPXQLFD©¥RGLUHWD
Hannah Rintoul-Hoad
&KHIHGD(GLWRULDO
9LFWRULD.LUE\.H\HV

James Brown
Atualmente editor-chefe na
FourFourTwo%URZQHGLWRX
revistas, incluindo Loaded, GQ
HbQuintessentially
"Me sinto em casa quando ando na
praia de Winchelsea cedo, quando
não tem uma alma por perto."
James entrevistou a lenda do
ER[H$QWKRQ\-RVKXD S 

'LUHWRUGH&RPXQLFD©¥RGH0DUFD
5LFKDUG$JQHZ
'LUHWRUDGH([SHUL¬QFLDGR&OLHQWH
Fiona Pargeter

A Revista Land Rover é publicada duas vezes por
DQRSRU&HGDU&RPPXQLFDWLRQV/LPLWHGb6WUDQG
/RQGUHV:&5':HPQRPHGD/DQGb5RYHU
$EEH\5RDG:KLWOH\&RYHQWU\&9/)
k&HGDU&RPPXQLFDWLRQV/LPLWHG
$&HGDUDFUHGLWDQRVPDLVDOWRVSDGU·HVGH
LQWHJULGDGHMRUQDO¯VWLFD2PDWHULDOHGLWRULDOHDV
RSLQL·HVH[SUHVVDVQ¥RUHŴHWHPQHFHVVDULDPHQWH
RVSRQWRVGHYLVWDGRHGLWRURXGD/DQG5RYHU
A editora e a Land Rover não aceitam a
UHVSRQVDELOLGDGHSHODRFRQWH¼GRSXEOLFLW£ULR
Embora todos os cuidados sejam tomados na
obtenção do conteúdo da Revista Land Rover, as
HVSHFLƓFD©·HVFDUDFWHU¯VWLFDVHHTXLSDPHQWRV
mostrados nesta revista estão sujeitos a alterações
HSRGHPYDULDUGHSD¯V7RGDVDVSHUPLVV·HVIRUDP
REWLGDVSDUDƓOPHHIRWRJUDƓDHP£UHDVGHDFHVVR
UHVWULWR$LQIRUPD©¥RHVWDYDFRUUHWDQDLPSUHVV¥R
Para obter informações adicionais sobre o veículo,
FRQWDFWHRVHXFRQFHVVLRQ£ULR/DQG5RYHU3RU
IDYRUGLULMDGHIRUPDUHVSRQV£YHO(VWDUHYLVWDQ¥R
DFHLWDPDQXVFULWRVIRWRJUDƓDVRXLOXVWUD©·HVQ¥R
VROLFLWDGRV2PDWHULDOQHVWDSXEOLFD©¥RQ¥RSRGH
VHUUHSURGX]LGRVHPSHUPLVV¥R

Helen Russell
A autora famosa mundialmente
deAtlas da Felicidade, Russell
vive na Dinamarca e escreve
para publicações, incluindo
TheObserver, Stylist, e Grazia
"Eu me sinto mais livre quando
estou no meu paddleboard em
Fiorde de Vejle. Foi onde aprendi
a amar a água, e sempre tem
uma foca ou um boto comigo.”
/HLDVREUHRHOXFLGDWLYRHVWXGR
GDIHOLFLGDGHGD+HOHQ S 
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O Parque Nacional de
Mkomazi tinha apenas
bHOHIDQWHVHP7XVN
(caridade parceira da Land
Rover) tem trabalhado com
o parque, contribuindo com
os salários dos guardas,
patrulhas de aeronaves,
veículos e um centro de
HGXFD©¥R$JRUDDEULJD
HOHIDQWHVHRWUDEDOKR
para protegê-los dos
FD©DGRUHVFRQWLQXD
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Cada primavera, a
WHPSRUDGDGHŴRUGH
cerejeira captura a
imaginação do Japão,
regando a terra com nuvens
rosas. Mesmo a megalópole
de Tóquio impressiona aos
encantos da natureza, com
seus inúmeros parques que
hospedam multidões para
fazerem piqueniques sob
sakura.
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O Festival de música
Glastonbury da
Grã-Bretanha foi em
junho. É em Worthy Farm
em Somerset todo ano.
O Festival atrai 150.000
visitantes e se torna a maior
cidade do condado. Para
2019, o festival não utilizou
nenhum plástico.
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Orbitando a uma altitude de 786km, o satélite
Sentinel-2 monitora a saúde
GDVŴRUHVWDVPXQGLDLV0DV
como um vórtice polar atingiu Chicago no início deste
ano, com temperaturas
abaixo de -30ºC, capturou
esta imagem de enormes
folhas de gelo se formando
e se dividindo no Lago
0LFKLJDQ
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INÚMERAS CÁPSULAS
ANCORADAS A UMA
PLATAFORMA DE
MADEIRA COLOCADA
DELICADAMENTE AO LADO
DO VALE
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CÍRCULOS NO CÉU
Este resort nos Alpes suíços oferece uma mistura
inspiradora de natureza e luxo

SUBS
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Se você procura um destino com neve com um
diferencial neste inverno, o Whitepod Hotel
está no topo da lista. Situado a 1.400m acima
do nível do mar, na aldeia de Les Cerniers, na
Cordilheira Dents-du-Midi dos Alpes suíços,
este resort de luxo é diferente. Você não vai
encontrar chalés tradicionais aqui, mas sim
cápsulas geodérmicas ancoradas a uma
plataforma de madeira colocadas
delicadamente no lado do vale. Vários tipos
estão disponíveis, incluindo a de luxo,
acolhedora e familiar, e também Zen, Floresta e
até as versões temáticas de James Bond, cada

PRODUCTION

uma com fogão a lenha, suíte particular e uma
vista de cair o queixo. De frente para a estância
de esqui de Villars, onde dois teleféricos e 7km
de pistas de esqui são exclusivamente
reservados para os hóspedes, o Whitepod
também oferece muitas atividades de inverno,
como dogsledding, snowshoeing e, a novidade
de 2020, um programa de segurança de
avalanche com guias de montanha locais.
2bFRPSURPLVVRGRKRWHOFRPRDPELHQWHVµ
contribui para o seu apelo singular. A energia e
a água são rigorosamente monitoradas, todos
os resíduos são reciclados, o transporte
motorizado é limitado – os hóspedes têm que
andar os 150 metros da recepção para as
cápsulas – e todos os ingredientes servidos no
restaurante da vila de Whitepod são
produzidos localmente. Mesmo os funcionários
são encorajados a viver nas proximidades e
caminhar para o trabalho. Participar ativamente
da missão ecológica do hotel faz parte da
experiência de Whitepod. whitepod.com

FOTO: MATT STEELE
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Para as gerações de
viajantes, exploradores e
aqueles que procuram uma
vida diferente, o trailer de
viagem clássico da Airstream
O Bambi leve é o novo bebê da
foi sinônimo da liberdade na
Airstream
estrada. Mas se o Airstream
de vários eixos tradicional é
assustador, a ajuda chegou. A empresa relançou o
modelo Bambi com uma linha de difusão separada de
trailers compactos, fáceis de transportar para o
aventureiro moderno. O Bambi ganhou esse nome na
famosa viagem de trailers do fundador da Airstream,
Wally Byam, de 1959 de Cape Town para Cairo. Ele não
tem as dimensões de seus super irmãos, mas ele ainda
tem todos “recursos legais”. Bem mais fácil de controlar
(especial para os novatos) do que o trailer clássico da
Airstream de 10m, os modelos Bambi retrôs de um só
eixo são leves, ágeis e disponíveis em quatro modelos
que variam de cinco a quase sete metros. Cada um
acomoda quatro pessoas e inclui um quarto, uma cozinha
equipada e um banheiro. O Bambi pode ser pequeno,
mas é perfeito para grandes aventuras. airstream.com

ASSISTINDO
O TRAILER

O Bambi: micro luxo
em movimento

As atividades de inverno
no Whitepod incluem trilhas
guiadas e parapente
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Torre de visão helicoidal da
EFFEKT (acima); o Mjøstårnet e a
Canada Earth Tower (à esquerda)

CRUZEIRO HÍBRIDO
Os novos cruzeiros ecológicos oferecem um jeito mais
inteligente de ver as regiões polares do mundo
Dois novos cruzeiros com tecnologia de bateria híbrida estão
liderando o caminho para o turismo de oceano ético. O MS Roald
Amundsen e o MS Fridtjof Nansen da Hurtigruten Expedition Cruises
têm 30 minutos de pura operação elétrica. Passando pelas costas da
1RUXHJDHGD$QW£UWLFDHOHVRIHUHFHPFDELQHVGHHVWLORHVFDQGLQDYR
FRPLGDVORFDLVXPDSLVFLQDLQƓQLWDDRDUOLYUHHEDQKHLUDGH
hidromassagem. Especialistas dão aos passageiros informações sobre
a paisagem circundante. Hurtigruten também oferece uma garantia
da Aurora Bureal: se a mostra de luz espetacular da mãe natureza não
DSDUHFHUHPTXDOTXHUYLDJHPDHPSUHVDLU£IRUQHFHURXWUDYLDJHP
de seis ou sete dias gratuitamente. Hurtigruten.co.uk
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A procura da sustentabilidade deu a madeira,
vista como um material do passado,um novo
contrato de vida. Arquitetos e engenheiros
estão explorando os benefícios da construção
com materiais naturais de alta tecnologia que
diminuem a pegada de carbono de ambientes
fechados enquanto estabelece novos padrões
GHVHJXUDQ©DHGHVHPSHQKR,VWRVLJQLƓFRX
um avanço em estruturas de madeira mais altas,
com tecnologias avançadas que estão surgindo
mundialmente. Atualmente, a estrutura de
madeira mais alta do mundo é o Mjøstårnet em
Brumunddal, Noruega de 85m. Construído
com madeira laminada cruzada ultra-leve e
muito forte feita com camadas coladas de
madeira serrada contínua - o Mjøstårnet foi
construído inteiramente com materiais locais.
(bQ¥RVHU£RPDLVDOWRSRUPXLWRWHPSR(P
construção, a Canada Earth Tower de VancouYHUHVW£XVDQGRDPDLVUHFHQWHWHFQRORJLD
Usando madeiras de engenharia de última
geração, este bloco de 35 a 40 andares
também possui vidros triplos, sistemas fotovoltaicos e um jardim a cada três andares.
Enquanto a escala e tecnologia desses arranha-céus de madeira em expansão nos impressiona, algumas novas estruturas de madeira
FDWLYDPVµSRUVXDEHOH]D$FLPDGDV£UYRUHV
da Floresta Gisselfeld Klosters na Dinamarca
ƓFDXPDQRYDWRUUHGHYLVXDOL]D©¥RKHOLFRLGDO
em forma de ampulheta de 45 metros. Projetada pelo estúdio de arquitetura EFFEKT, sua
rampa em espiral e passarelas de carvalho integram-se perfeitamente na paisagem natural.

IMAGENS: GRUPO DELTA & PERKINS AND WILL; MOELVEN HURTIGRUTEN JENSEN WALKER

REPRO OP

As estruturas de madeira estão se
enraizando pelo mundo para
reduzir o consumo de energia

Brazil - FOB:TOWERS_CRUISES, 1
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EXPLORADOR

ANGELIKA RAINER
A alpinista de drytool campeã do mundo explica como os picos mudaram sua vida
Angelika Rainer tinha só dez anos
quando conquistou seu primeiro
pico no Tirol do Sul, sua casa no
QRUWHGD,W£OLD(OD«DJRUDXPD
das principais escaladoras de
gelo do mundo usando
ferramentas secas – escalada
com machados de gelo e
crampons. Vencedora de três
campeonatos mundiais de
escalada no gelo e duas Copas
do Mundo, ela é a primeira
mulher a ter sucesso na rota
'Uma Linha Acima do Céu' nas
Dolomitas italianas, uma das
subidas mais difíceis do mundo.
Quando percebeu que a
escalada no gelo estava no seu
sangue?
Minha primeira escalada não me
viciou, mas alguns meses depois,
teve uma competição de
ferramentas secas na minha
cidade natal. Eu decidi participar
por diversão e ganhei. A partir
GD¯ƓTXHLIDVFLQDGDDRXVDU
machados de gelo e crampons.
Qual a diferença entre escalada
de rocha e de gelo?
Se você escalar a rocha você sente
a aderência com as mãos e sabe
na hora se pode segurar ou não.

Quando você balança suas ferramentas no
gelo você não sabe direito. É por isso que
PXLWDW«FQLFDHH[SHUL¬QFLDV¥RQHFHVV£ULDV
Escalada no gelo e ferramentas secas
dependem mais dos músculos superiores do
corpo do que a escalada em rocha, então
ID]HPRVH[HUF¯FLRVHVSHF¯ƓFRVQRWUHLQDPHQWR

Você tem outras ambições?
1RPRPHQWRDPLQKDYLGDHVW£
bastante concentrada na
escalada. Eu tenho um diploma
em economia agrícolae trabalhei
QHVWD£UHDSRUDOJXQVDQRVDQWHV
GHYLUDUSURƓVVLRQDO

O que a motiva para o sucesso?
Provavelmente eu. Sempre fui muito ambiciosa.
Sempre quero melhorar, gosto de praticar
diferentes tipos de escalada -escalada de rocha
no verão, escalada no gelo e ferramentas secas
no inverno - e tento evoluir em todos.

Qual é a sua maior conquista
de escalada até agora?
Escalar me deu alguns
momentos incríveis. Estou muito
orgulhosa de ser campeã
mundial três vezes e me tornar a
primeira mulher a escalar uma
rota de grau D15.

A primeira montanha que você escalou?
Minha mãe me levava para caminhar no sul
GH7LUROWRGRVRVƓQVGHVHPDQD(XƓ]D
minha primeira 'via ferrata' (rota de escalada
GHWULOKRVPHW£OLFRVHGHJUDXV TXDQGRHX
tinha dez anos. Foi quando percebi que
escalar era o que eu queria fazer.
Como a escalada faz você se sentir?
Sou uma pessoa completa e feliz quando
estou escalando. Mudou uma garotinha com
IDOWDGHDXWRFRQƓDQ©DSDUDDPXOKHU
independente que sou hoje.
Como é o seu treinamento?
Eu faço exercícios na acadeimia para escalada
no gelo e de rocha. Eu não tenho uma dieta
HVSHF¯ƓFDPDVHXWHQWRFRPHUGHIRUPD
VDXG£YHOHHTXLOLEUDGDFRPFRPLGDFDVHLUD

O que vem a seguir?
Eu quero melhorar nas diferentes
disciplinas que pratico e
experimentar outras variedades
de escalada. Eu decidi parar a
escalada de competição por um
ano, para dedicar todo o meu
tempo para escalada ao ar livre
em rocha e gelo.
E daqui a vinte anos?
Espero escalar por mais muitos
anos e ir para as montanhas por
mais anos ainda. A escalada no
gelo é fascinante. É um privilégio
escalar em uma superfície que
seja líquida na maioria do ano.

25

91LRVANE19115.pgs
91LRVABZ19115.pgs 09.09.2019
29.10.2019 15:37
09:40

VISTA

VERSION

KIT

Objetos inteligentes para deixara vida mais fácil
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2. Garrafa da Land Rover
Above & Beyond
Garrafa de aço e de paredes
duplas com fácil aderência para
quando se usa luvas. Mantém
RVO¯TXLGRVTXHQWHVSRU
horas. shop.landrover.com

10. Termômetro Ooni
Aponte o laser em toda a
superfície e um sensor infravermelho mede a temperatura.
Bom para churrascos e cozinhar
em acampamento. ooni.com

FI A
:M

12. Field Notes Expedition
Uma edição clássica em
laranja e preto da Antártica
Survey. As páginas são
impressas em Yupo, um papel
sintético impermeável,
reciclável. fredaldous.co.uk
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13. Relógios Smart Garmin
O MARQ Expedition tem GPS
da Europa. O Forerunner 245
Musicse conecta ao Spotify
para tocare guardar sons.
garmin.com

06

14. Mochila MUSTO da Land
Rover
Mochila de PVC de 25 litros
com costuras seladas, pontos
de amarração de Hypalon™
HLPSUHVV¥RUHŴH[LYDGHOX]
shop.landrover.com
15. Bonsai Kokedama
Uma árvore bonsai chinesa de
DQRVI£FLOGHFXLGDUHP
forma de kokedama: raízes
em uma camada de musgo.
tranquilplants.co.uk

13

16. Julbo Skydome
Óculos de neve leves,
grandes e panorâmicos com
uma lente fotocromática
ReActiv para uma visão sem
limites. julbo.com
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8. GoPro HERO7 Preto
Com a estabilidade de
imagem de uma steadicam,
esta câmera possui controle
de voz, GPS, HDR e time lapse.
Funciona com Bluetooth e
Wi-Fi. gopro.com

G
TO
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7. Salomon Speedcross 5
Treine em qualquer lugar com
amortecimento e aderência
neste tênis leve para trilhas
com Quicklace. salomon.com

UIN

6. Luvas MUSTO da Land
Rover
Luvas respiráveis com silicone
para melhor aderência e
dedos touchscreen. shop.
landrover.com

LQ

5. Ride skincare
SPF25 e hidratante feitos de
ingredientes orgânicos e
YHJDQRVTXHQ¥RGDQLƓFDPR
ecossistema. rideskincare.
co.uk

ME
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4. Qwerkywriter
Conecte no seu tablet
YLD%OXHWRRWKHƓQMDTXHHVW£
escrevendo em uma máquina
de escrever vintage.
smartech.buzz

11. Bebidas sem álcool da
Stryyk
Ingredientes naturais para uma
bebida sem álcool. Sem carboidratos e sem ressaca. stryyk.com

RA
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3. Seedball
Ótimo para jardinagem.
Cada composto contém 30
VHPHQWHVGHŴRUHVVLOYHVWUHV
que criam um habitat natural
para a fauna. seedball.co.uk
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9. Exotac ripSPOOL
Um kit de sobrevivência
SHTXHQRFRPƓWDDGHVLYD
metros de linha de pesca, uma
agulha de vela e um cordão de
lenha. edcgear.co.uk
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1. Wacaco Nanopresso
Se você está acampando ou
não quer o café instantâneo
do hotel, faça um espresso
com esta máquina de café
portátil. bearandbear.com
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selvagens
As dunas de areia da costa holandesa escondem uma relíquia da idade do gelo - um rebanho
de alguns dos últimos bisontes europeus. Sean Thomas visita um projeto inovador em busca
dessas feras cativantes

)RWRJUDƓDJoe McGorty
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ara ser honesto, não é o lugar mais óbvio para ver
o maior, e talvez mais tímido, mamífero terrestre
na Europa. Perto das árvores de carvalho, posso
ouvir a pista de Zandvoort. À esquerda do circuito de F1,
os pubs, barracas, rodas gigantes e as torres amarelas
do Resort da Praia de Bloemendaal são claramente
visíveis. Enquanto isso, acima de nós, as inúmeras
trilhas de vapor branco mostram que estamos a apenas
20 minutos de carro do Aeroporto de Schiphol.
Sim, 20. Se estivesse a 20 minutos do Aeroporto de
Heathrow, em Londres, ainda estaria em Heathrow.
Mas esta é a Holanda, um dos países mais densamente
povoados da terra. Esta é uma terra onde eles têm
que embalar tudo e, nossa, eles fazem isso no Parque
Nacional compacto de Zuid-Kennemerland.
A essência deste parque – o centro emocional do
lugar – é uma sequência de dunas de areia, cinza-ouro,
criada ao longo de incontáveis séculos por marés do mar
do Norte. As areias são fixadas por arbustos, árvores,
e o pelos pinhos importados. A chuva suntuosa, o sol
amplo à beira-mar e um clima costeiro leve ajudaram
o solo empoeirado: a razão que, por muitas décadas,
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Brazil - FEAT 1 - BISON, 2
Dois bisontes
de Kraansvlak.
Esquerda: bióloga
Esther Rodriguez;
Parque Nacional
Zuid-Kennemerland

Zuid-Kennemerland foi utilizada para a agricultura em
pequena escala, reservas de jogos particulares e gestão
da água. Enterrado embaixo das rodas do nosso Land
Rover Discovery (que está comendo as dunas com um
apetite impressionante) está um tesouro. Metade da
água potável da Holanda do Norte é filtrada pelas dunas
do Norte e seus miniaquíferos subjacentes.
Então, qual é o animal que está à espreita - em algum
lugar - lá? Em duas palavras: bisonte europeu, uma
espécie que está ameaçada de extinção por séculos.
Estes bisontes foram colocados em Kennemerland como
parte de um movimento europeu que visa restaurar a
vida selvagem clássica e reintroduzir espécies antigas
em todo o continente, como os íbis na Áustria e lobos
em Castela, para refazer as florestas da Caledônia da
Escócia. Isto é, parte de um movimento global para
devolver áreas de terra ao seu equilíbrio natural antes
que os humanos comecem a terraformar.
Este projeto em especial, vamos lembrar, está
acontecendo a apenas três milhas do centro da cidade
holandesa de Haarlem. Nossa guia em Kennemerland é
Esther Rodriguez, uma jovem bióloga espanhola que está

grávida, mas ainda tem muita energia e entusiasmo. Ela
sugere tentarmos outra rota ao analisarmos o horizonte
chuvoso procurando pelo grande animal. Enquanto nós
pesquisamos - tensamente avançando o nosso caminho
através das dunas - Esther explica a história recente.
"Na década de 90, toda a área foi legalmente conservada
como um parque nacional, mas o depósito de nitrogênio,
florestamento e declínio no número de coelhos devido a
doenças epidêmicas fizeram com que as dunas fossem
invadidas por gramas e arbustos, o que reduziu a sua
natureza dinâmica. " Ela virava, e gesticulava; e nós
olhávamos pela janela do carro, através dos pinheiros.
Mas não. É outro veado, pulando pela grama. A Esther
conclui sua história. "Para cuidar dos arbustos, grandes
pastadores como o gado Scottish Highland, cavalos Konik e
pôneis Shetland foram colocados no Zuid-Kennemerland",
diz ela. "E também olhamos o leste. Para o bisonte
europeu... Um deles, a propósito, está de pé bem ali.
Você o quê? Joe, o fotógrafo abruptamente posiciona
o zoom para fora do carro, quase batendo em mim.
Será que é verdade? Pode ser. Foi apenas um breve
vislumbre, de grandes chifres negros, mas acabamos
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O Discovery se
anima ao seguir
RbELVRQWH$EDL[R
¢GLUHLWDRUDQJHU
do parque, Ruud
0DDVNDQW

de ver um dos mais raros mamíferos grandes no
continente. Por um quarto de segundo.
A busca por uma visão melhor continuava. A história
do bisonte europeu é, de sua maneira, a história de toda
a fauna europeia. E é uma história que quase teve um
fim trágico.
O bisonte europeu - nome oficial em latim,Bison
bonasus; nome inglês poético, o sábio - é descendente
híbrido do bisonte primitivo estepe e do auroque, ou gado
gigante. No passado, o bisonte andava livremente pela
Eurásia, desde o norte da Espanha, pela França, Benelux,
Alemanha, norte da Itália, e para fora em Europa Oriental.
Um pouco menor do que seus primos americanos
famosos, eles são, no entanto, magníficos. Com seus
ombros corcundas, ótimo para cargas, e ameaçadores,
podem ter até 1,80m e pesar quase uma tonelada.
Claro, 800kg é um monte de sapatos, bifes e chifres
de beber dos Vikings, por isso eram sempre caçados.
É comovente que uma das primeiras representações
do bisonte europeu, de 15000 anos a.C, está nas lindas
pinturas de caverna em Lascaux, na França. Mostra um
sábio morto com uma lança e seus intestinos caídos.
Apesar de algumas leis de conservação precoce no
século XVI (preservando as criaturas para a caça da
realeza), a caça aos bisontes continuou em 1900, o que
reduziu o número dos sábios a uma área limitada na
chamada “grande selva”, um trecho remoto e selvagem
no Sul da Lituânia e da Polônia Oriental. E depois veio
a primeira guerra mundial, e regimentos de soldados
alemães com frio e famintos, que assaram a maior
parte dos grandes rebanhos poloneses. O último
sábio selvagem foi baleado após a guerra, na Floresta
Bialowieza, em 1919.
Fim? Na verdade, não. Alguns bisontes europeus
foram preservados em zoológicos em todo o mundo.
Utilizando os genes deles, o governo polonês iniciou um
programa de reintrodução, um dos mais bem sucedidos
do seu género. Acredita-se que cerca de 4000 bisontes
agora vivem, mais uma vez, na Floresta Bialowieza.
Mas, como explica Esther: "pesquisas recentes sugerem
que as florestas não são um ambiente permanente para
o bisonte. O bisonte só se abriga em árvores para se salvar
do homem. " E é aqui que o Parque Nacional ZuidKennemerland entra.
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As nuvens que vêm rapidamente do mar do Norte
tem o mesmo tom cinza dos flancos do Discovery, por
isso, voltamos para o centro de visitantes, onde Esther
continua: "Então, quando procurávamos um animal
de pastoreio para restaurar a dinâmica das dunas ,
pensamos, “o bisonte seria perfeito, e poderia fazer
um bom trabalho! Acharam que estávamos loucos.
Mas, em 2007, importamos alguns da Polônia, e agora
eles vivem aqui com sucesso. "
Há 13 sábios no parque - uma manada de fêmeas
e jovens, e três machos separados que ficam longe
do grupo principal, exceto durante a época de
acasalamento. O projeto transfere qualquer bisonte
que nasce a outros projetos porque um rebanho de
11 a 15 é ideal para o tamanho da reserva.
"Nós quase nunca lidamos com eles", Esther continua.
"Nunca os alimentamos, deixamos eles viverem,
procriarem e morrerem como selvagens que são, em
uma das reservas que nunca foi aberta ao público."
O dia seguinte amanhece ensolarado e quente.
Nosso guia para o dia é Ranger Ruud Maaskant, um
homem com aparência viking, com 50 anos, com cabelo

e barba da mesma cor que as dunas de areia e um ar
tranquilo, confiante.
"Eu não prometo bisonte!", diz ele. "Eles vêm e vão
como o vento e a chuva. "Ele parece estar em casa
na frente do carro, com um walkie-talkie chamando
atenção, os olhos fixados no horizonte ao voltarmos
para as areias que se movem. Alguns minutos depois,
ele abre as portas e nos leva para fora. Vamos fazer
isso de forma correta, a pé, como caçadores
perseguindo um veado.
Nas inclinações do sol da manhã, a reserva, a
Kraansvlak, é linda. Violetas brilham na grama; uma
raposa late nas rodas. À nossa frente, um espinheiro
faz sombra na areia. "O bisonte faz estes buracos,
ao tomar sol," explica Ruud. "É uma parte crucial
do ecossistema das dunas. Eles estão mantendo as
dunas bonitas e dinâmicas, e ricas com insetos, de
uma forma natural. "
Mas onde estão os bisontes hoje? Alguns dos animais
tem um colar com dispositivos de GPS que enviam um
sinal a cada quatro horas. As criaturas não podem ser
rastreadas a vida toda, mas os rangers têm uma ideia
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O rebanho
do bisonte de
Kraansvlak prospera
entre as dunas

Brazil - FEAT 1 - BISON, 4
Bem-estar animal mantido o tempo todo

de onde podem estar. Ruud acena. Fiquem abaixados.
Estamos praticamente rastejando agora. E então Ruud
silenciosamente aponta. Lá! Quase todo o rebanho
de bisontes de Kraansvlak está olhando para nós, a
uma curta distância, com a siderúrgica de IJmuiden
contra o céu.
Os olhos escuros do bisonte são sombrios e
repreensivo. Com emoções misturadas - tristeza,
prazer, culpa, alegria -percebo que eu estou
olhando para um rosto da era do gelo, olhando
para algo muito antigo, olhando para um animal
reverenciado pelo homem Holoceno. Também estou
olhando para algo que, por direitos, não deveria existir.
A última espécie sobrevivente da nobre megafauna
europeia. E ainda assim, aqui está, cerca de 3km do
Aldi mais próximo.
Ruud acena. Aproxime-se. Nós nos aproximamos
mais, mas um barulho, e o touro começa, e então eles
desaparecem, correndo para a floresta e dunas, deixando
apenas uma nuvem de poeira prateada e a rejeição
no ar. E sinto como se tivesse acordado de um sonho.
Um sonho ferido mas bonito.
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MAIS S”LIDO
MELHOR
MAIS R¡PIDO
MAIS FORTE
O retorno de Anthony Joshua

Entrevista por James Brown

Você sabe mais de um pugilista na derrota
inesperada do que na vitória. Anthony
Joshua, então campeão dos pesos pesados do
mundo, foi derrotado na sétima rodada por
Andy Ruiz Jr em Nova York em junho de 2019.
Foi uma surpresa, mas o lutador britânico
parece não ter arrependimentos. Não há
arrogância ou culpa. Joshua não é negativo
sobre a luta, quase ri quando fala sobre ser
derrotado. Ele é, acima de tudo, um realista.
Joshua teve que dar a volta por cima antes.
Em 2009 ele estava em prisão preventiva por
brigas. Em 2011 ele foi suspenso do
esquadrão Olímpico britânico de boxe
depois de problemas com a justiça. Mas ele
deixou tudo para trás para conquistar o ouro
olímpico em Londres em 2012.
Quando falamos, Joshua, cuja mãe é
nigeriana e pai de ascendência nigeriana
e irlandesa – tinha acabado de voltar da
Nigéria, fugindo das habituais férias de
praia de luxo de verão para uma experiência
mais fundamentada. E isso claramente
o mudou.

Mike Tyson uma vez disse, "Você nunca
perde até que desista." E AJ não vai desistir.
Não por um bom tempo.

esperam que, na minha próxima luta, eu me
torne campeão. Não tem nada disso "dois,
três anos, vamos reconstruir."

Você nunca alegou ser imbatível,
reconhecendo que as derrotas fazem
parte da jornada de um lutador. Você se
preparou para uma derrota de alto risco?
Sempre. Ninguém te ensina a lidar com o
fracasso. Nós sempre temos que olhar para
frente, mas sempre olhei em todas as
direções. Mesmo sempre procurando a
vitória, eu me preparo para o pior e o melhor,
então eu tenho o preparo se eu perder.

Se você ganhar os cintos de volta, o que
está motivando você a partir de agora?
O que está me motivando agora são duas
coisas. Um é auto-aperfeiçoamento e não me
tornar estagnado. Você precisa de novas
coisas na vida para reiniciar o sistema.
O segundo é lembrar que eu não luto só por
mim e pela minha família. Eu luto por
pessoas pobres, pessoas que estão lutando.
Esperam que eu vá de férias para Dubai ou
para as Maldivas e me sente em um resort
para não ver essas coisas, mas na Nigéria eu
fui para os guetos. Essas pessoas podem não
ter Internet, mas eles conhecem Anthony
Joshua, e é, tipo, "Lute por nós, ajude-nos.
Se você não quer lutar, lute por nós. " Minha
luta terá uma nova postura, que não é sobre
o meu ego ou o ego de ninguém. Esta é uma
luta para as pessoas que estão na pobreza,
porque eu quero começar a retribuir.

Como seus preparativos se comparam
com a realidade?
Você se prepara para isso, mas você não
espera. A imagem da indústria não é a
mesma de quando comecei em 2008, e
minhas prioridades mudaram com ela.
Estou por cima agora, então a questão é, "já
ﬁz o suﬁciente?" As pessoas me identiﬁcam
como um campeão agora, então eles
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Como foi a energia na Nigéria?
Muito boa. É uma sensação diferente do
Reino Unido. Acho que todos os países
prósperos onde há sucesso, não há
preocupação real. Mas quando há uma grande
divisão, sinto que há uma verdadeira energia.
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Durante a viagem você tuitou uma música
da lenda da música africana Fela Kuti...
Conheci o filho dele que está tentando
ajudar os pobres. Ele me enviou muitas
músicas e disse, você tem que ouvir músicas
em busca de inspiração. A melodia que toca
dentro de você. Você não pode só ouvir
música que fala sobre matar, drogas ou
mulheres, porque é com isso que você está
alimentando sua mente. Você tem que ouvir
música em busca de inspiração. Na indústria
do boxe, primeiro é a sua paixão, que é uma
causa real. Depois é sobre popularidade e
dinheiro. Sua causa se torna apenas um
objeto, você não está buscando mais a alma.
Você precisa sempre lembrar que você está
lutando por um propósito.
O pugilista Marvin Hagler disse, "é difícil
sair da cama às 5h para trabalhar quando
você está dormindo em lençóis de seda."
Você concorda?
Sim, até certo ponto. Eu me isolei - academia,
casa, academia, casa, hotel, férias - mas você
ainda precisa confiar em seu próprio instinto.
Quando você tem dez pessoas dizendo que
algo é bom para você agora, você tem que
confiar em seu instinto e se lembrar que essa
coisa não é o que te trouxe onde você está hoje.
Você é muito próximo do seu pai. Qual
o papel que ele teve na sua reconstrução
depois da derrota?
Eu separo a minha vida no boxe da vida
familiar. Meu pai me apoia e é apaixonado,
então quando perco ou mesmo quando ganho,
ele enlouquece. Boa energia. Mas eu e a minha
equipe construímos isto sozinhos. Eu tenho
muitas opiniões boas ao meu redor sobre o
que eu devo fazer. Então, eu meio que vejo
meu pai como meu pai, para o apoio, e para
temos um bom relacionamento. Não quero
que meu pai se envolva muito no meu esporte.
Você disse que aprendeu muito sobre como
ser um campeão com Wladimir Klitschko.
Sim, falei com Klitschko muitas vezes. Ele
disse coisas que eu já sabia instintivamente.

b248$172
92&$*8(17$

”
Ele me disse coisas sobre meu treinamento
que eu não fiz, e que tinha pago o preço por
isso. Mas eu supero, reconstruo e vou de
novo. Eu adoraria trazer Klitschko, mas eu
não trabalho sozinho, somos uma equipe,
por isso é uma questão de como ele se
encaixaria. Então eu sigo seu conselho a
distância e aplico no meu dia-a-dia.
O que passa pela sua cabeça 15 minutos
antes de uma luta?
Quando eu estou lutando eu não posso
pensar que, "Se eu ganhar tenho tal festa
para ir" ou "Eu tenho que lembrar de ir em
tal evento amanhã." Tudo é irrelevante. Eu
tenho que ter certeza de que tudo, exceto
ganhar a luta, é irrelevante.
Quando você está no ringue e você está
sendo pressionado onde você acha
forças para ir além?
Seu corpo não gosta de momentos difíceis.
Então, a maioria das pessoas desiste, e isso
é o que separa o bom do ótimo - quanto você
aguenta.
Em dezembro de 2015, quando Dillian
Whyte o acertou com um gancho
esquerdo e balançou você, você optou
por lutar em vez de cair e se recompor.
O que o motivou a continuar?
Se sei que ainda posso tomar uma decisão de
cair ou lutar. Sei que posso lutar. Se eu ainda
tenho esse pensamento na minha cabeça,
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significa que ainda estou em sintonia com
o meu corpo. Teria sido diferente se ele me
pegasse e eu não soubesse onde estava. Mas
quando eu ainda estou de pé, eu fico de pé.
Quando eu fui atingido por Ruiz no templo,
naquele momento, eu não sabia onde eu
estava! Tentei continuar e me levantar, mas
foi uma tarefa difícil.
David Beckham fala sobre seu gol contra
o Wimbledon como sendo o gol que
mudou sua vida. Qual foi o soco que
mudou sua vida?
Não preciso de um soco para me definir.
O que mudou minha vida foi entrar na
academia de boxe.
Como você cresceu tão rápido? Eles
viram algo em você na academia?
Propósito. Nunca perco o treino. Eu não
treino para ficar em forma, eu vivo a vida.
No início da minha carreira, essa paixão,
que conduz, minha habilidade natural dada
por Deus, me fez suceder. Agora, preciso da
ciência junto com isso e eu vou ser capaz de
reescrever o capítulo no boxe. No boxe
amador eu posso demorar três rounds,
derrubar um cara, e pronto! Ele não se
levanta. Quando você chega a lutadores de
nível mundial como Klitschko e Ruiz, eles
vão se levantar quando você atingi-los.
Agora você precisa de habilidade técnica.
Não posso depender da minha força e
tamanho. Não vou ter 29 anos para sempre.
Um dia meu corpo não será capaz de dar
a mesma energia. Então você tem que
aprender a ciência do boxe.
Você ainda está no auge da sua carreira.
Você já pensou sobre o que você vai fazer
quando tiver 40 anos e indo para a
segunda metade de sua vida?
Eu não sei se eu vou estar no boxe, mas sei
que vou estar ajudando - captação de
recursos, apoiando os pobres. Acho que
é importante. Farei palestras motivacionais,
porque todos precisam de alguma esperança.
E posso estar no Finchley [Clube de Boxe] de
vez em quando ajudando alguns lutadores.
Mas eu não acho que eu vou estar na
indústria do boxe dizendo coisas como,
"eu era muito melhor quando eu estava
lutando". Vou me afastar disso.
Por fim, que conselho você daria a um
jovem lutador hoje?
Uma coisa? Não tenha outra opção.
Faça disso sua vida. Apenas faça tudo.
Porque esta jornada requer que você
esqueça tudo que aconteceu. Você não
pode voltar atrás.

FOTOS: WILLIAMS + HIRAKAWA/ AGOSTO
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Às vezes, as pessoas no poder esquecem
dos pobres. Há pessoas esquecidas lá fora.
Quando você luta por uma nação, ou um
povo, seu país, eu acho que é diferente. O que
vi, foi diferente. Não via isso há muito tempo.
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Poucos v„o atÈ a Isl‚ndia para um surf radical. A fotÛgrafa aqu·tica
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HistÛria: Joely Carey )RWRJUDD: Richard Prescott
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Egan Hemsworth tem
uma conexão tão
profunda e apaixonada
com o mar que você
acharia que a água
salgada corre em suas
veias. Sua vida é a
RFHDQRJUDƓDŊFRUUHQWHV
de maré, horas diurnas,
sistemas meteorológicos
e roupas de mergulho.
Mas mesmo alguém
com a experiência de
+HPVZRUWKSRGHHQIUHQWDUGHVDƓRVW¥R
extremos que eles roubam o ar de seus
pulmões. Vestida da cabeça aos pés com
neoprene, ela está agarrada às rochas negras
da costa islandesa, enfastiada pelo spray
EUDQFRTXHHQFKHRDUDRVHXUHGRU$bTXDOTXHU
hora, ela vai pular no mar congelante, um mar
que pode matar em minutos sem proteção,
em um esforço para capturar a coisa mais
preciosa - um momento de beleza.
Hemsworth, com vinte e três anos de idade,
é uma fotógrafa especialista com uma relação
única com a água. Ela não só tira fotos de
atividades que acontecem na água ou tira
fotos embaixo d´água. Ela entra no mar apenas ela e sua câmera - para explorar a
interação entre o mar e o céu, o contraste
entre a energia e a calma.
(ODYLDMRXRPXQGRSDUDFDSWXUDUVXUƓVWDV
no litoral da Albânia até a Costa Rica. Seu
trabalho consistia em passar horas com sua
câmera no pulso esquerdo enquanto ela
assistia e esperava pela onda perfeita, pela
IRWRSHUIHLWDGRVXUƓVWDHGRPDUWUDEDOKDQGR
juntos como uma só coisa.
”O mar sempre foi onde me senti em casa.
(XQ¥RSRVVRƓFDUPDLVGRTXHDOJXQVGLDV
longe da água, mesmo agora”, explicou
Hemsworth mais cedo, no caminho do litoral.
“Eu preciso ver o mar, estar nele, nadar nele e
sentir a água em mim. É o que me relaxa e
estimula minha mente”.
Hemsworth combinou seu amor da água
FRPVHXDPRUGDIRWRJUDƓDWU¬VDQRVDWU£V
quando completou um projeto que com um
dançarino de balé fotografado embaixo do
mar. Desde então, ela decidiu usar a mesma
W«FQLFDSDUDIRWRJUDIDUVXUƓVWDVQRPDUQR

litoral de sua amada Cornualha. As imagens
que ela capturou ao estar no mar foram tão
Ɠ«LV¢UHOD©¥RHQWUHRVXUƓVWDHRPDUTXHHOD
começou a ter seguidores na comunidade
GRbVXUI(VVHVXFHVVRFRPH©RXDFUHVFHU
QDVbP¯GLDVVRFLDLV/RJRHODHVWDYDVHQGR
procurada para trabalhos subaquáticos em
todo o mundo.
A Islândia, um dos lugares mais selvagens e
mais perigosos para surfar, sempre esteve no
topo da lista de Hemsworth para fotografar.
$b&RPXQLGDGH1µUGLFDGRVXUI«SHTXHQDH
os islandeses cresceram mantendo uma
distância respeitosa do mar poderoso.
$/DQG5RYHUHVW£DSRLDQGRDEXVFDGH
Hemsworth nesta viagem, fornecendo o novo
Defender, pronto para passar por qualquer
FRLVDTXHDWHUUDGRIRJRHGRJHORRGHVDƓH
ŏ(XVRXGHXPDIDP¯OLDGH/DQG5RYHUVŐ
GL]bHODŏ4XDQGRFULDQ©DHXYLYLDHPXPD
fazenda no meio do nada em Cotswolds.
1µVbUHDOPHQWHSUHFLV£YDPRVGHQRVVRV
/DQGb5RYHUVSRUFDXVDGDODPDHGDQHYHŐ

O Defender, na
costa da Islândia,
permite que a
fotógrafa Megan
Hemsworth supere
seus limites

45

91LRVANE19125.pgs
91LRVABZ19125.pgs 21.10.2019
29.10.2019 11:33
10:25

VERSION

REPRO OP

SUBS

ART

PRODUCTION

CLIENT

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Brazil - FEAT - DEFENDER, 3

“A luz é incrível, e não há
ninguém mais. Só eu, ou um
VXUƓVWDHHXSHUIHLWRŐ

$IRWRGH+HPVZRUWK DFLPD FDSWXUDDLQWHUD©¥RHQWUHRPDUHRF«X
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(bHVVDVFRLVDVQ¥RIDOWDPDTXLQD,VO¤QGLD
ŏ(VWHOXJDU«SHULJRVRSRUTXHDVFRQGL©·HV
DTXLV¥R¼QLFDVŐGL]+HPVZRUWKŏ9RF¬WHP
TXHHQWHQGHURVGHVDƓRVGHHVWDUQDV£JXDV
GRUWLFRHRYHUGDGHLURSRGHUGRPDUDTXL
3DUHFHGLIHUHQWHPDLVIUHVFRPDLVVHOYDJHPŐ
ŏ1DPDLRULDGRVRXWURVSD¯VHVYRF¬HQWUDQR
PDUSHODDUHLDRXVDOWDGHXPEDUFR1D,VO¤QGLD
YRF¬VDOWDGDVURFKDVSDUDD£JXDHHQW¥RQDGD
SDUDIRUD,VVR«GHVDƓDGRUSRLVHXWHQKRPLQKDV
QDGDGHLUDVHPXPDP¥RHDbF¤PHUDQDRXWUD
(XWHQKRTXHVDOWDUSDUDD£JXDHHPGRLV
VHJXQGRVFRORFDUPLQKDVQDGDGHLUDVSDUD
TXHHXSRVVDFRPH©DUDQDGDUŐ
+HPVZRUWKSODQHMRXRGLDGHƓOPDJHP
GRbVXUƓVWD,VODQG¬V$UL$JQDUVVRQHPORFDO
K£XPDKRUDGH5H\NMDYLNTXHVµSRGHVHU
DFHVVDGRSRUHVWUDGDGHWHUUD2WHUUHQR«
XPDPLVWXUDGHURFKDVODYDHSLVWDVFREHUWDV
GHPXVJRPDVR'HIHQGHUWLUDGHOHWUD
$LQGDWHPGXDVKRUDVDQWHVGHDPDQKHFHU
1¥RYDLHVWDUPDLVTXHUr&KRMHŏ1DPDLRULD
GRVGLDVHXDFRUGR¢VGDPDQK¥RXPDLV
FHGRSRUTXHHVWDUQRPDUDQWHVGHDPDQKHFHU
«DPHOKRUPDQHLUDGHWLUDUDVPHOKRUHVIRWRVŐ
GL]+HPVZRUWKŏ$OX]«LQFU¯YHOHQ¥RK£PDLV
QLQJX«PO£6µHXRXHXHXPVXUƓVWDSDUD
IRWRJUDIDUSHUIHLWRŏ
2HVWLORGHYLGDTXHHODHVFROKHXQ¥R«Vµ
DFRUGDUFHGRPDVWHPTXHWHUIRU©DI¯VLFDH
UHVLVW¬QFLDPHQWDOWDPE«PŏVYH]HVWHP
TXHHVWDUQDFRUUHQWH]DSDUDWLUDUDIRWRHYRF¬
SHUGHDHQHUJLD3DUHFHTXHVXDVSHUQDVHVW¥R
VHQGRSX[DGDVQDGLUH©¥RRSRVWDGHRQGH
TXHUHVWDUHQW¥RYRF¬HVW£FRQVWDQWHPHQWH
FKXWDQGRFRQWUDHOD6HYRF¬UHOD[DUHP
TXDOTXHUSRQWRSRGHDFDEDUHPXPOXJDU
SHULJRVRŐ
ŏVYH]HVYRF¬HVW£O£FRPWU¬VSHVVRDV
HbRVRXWURVW¬PSUDQFKDVGHVXUIHHQW¥R
UHDOPHQWH«VµYRF¬1¥RK£JXDUGDVVDOYD
YLGDV9RF¬WHPTXHHQIUHQWDURQGDVDOWDVH
PHUJXOKDUGHEDL[RGHODVSDUDTXHHODVQ¥R
WHbGHUUXEHP7HPTXHPDQWHUDFDOPD6HIRU
DWLQJLGRSRUXPV«ULHGHRQGDVHHQWUDUHP
S¤QLFRVXDUHVSLUD©¥RƓFDPDLVFXUWDYRF¬
VXUWDHVREHRIHJDQWH6HYRF¬HVW£FDOPR
UHVSLUDIDFLOPHQWHTXDQGRVREHŐ
ŏ(VWRXVHPSUHIRUDGDPLQKDDOWXUDWHQKR
TXHHVWDUSDUDWLUDUDVIRWRVPDVJDVWRXPDV
GXDVKRUDVWRGRVRVGLDVQD£JXDRQGHTXHU
TXHHXHVWHMDŐ
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9HULƓTXHDURWDHDVD¯GDDQWHVGHHQWUDU

$MRUQDGDHVW£TXDVHQRƓPDRYHURORFDO
HVFROKLGRSRU+HPVZRUWKVXUJLUVREXPF«X
LQWHUPLQ£YHOHFLQ]D1¥RK£SUDLDDSHQDV
XPD£JXDEUDQFDSHUIXUDGDSRUURFKDV
LPSRQHQWHVLPSHUPH£YHLVDRPDUTXH
EDWHbHPVXDEDVH2YHQWRXLYDHQTXDQWR
FKLFRWHLDDVRQGDVHPXPDWDTXHIUHQ«WLFR
QDVO¤PLQDVHVFXUDVGDRUOD
2DPDQKHFHUHVW£SHUWRH+HPVZRUWKH
$JQDUVVRQSUHFLVDPHVWDUQD£JXDU£SLGR
$bSRUWDWUDVHLUDGR'HIHQGHUƓFDDEHUWDSDUD
TXHRSRUWDPDODVVHMDXVDGRFRPRJXDUGD
URXSD3DUDHQWUDUQRPDUDTXL+HPVZRUWK
SUHFLVDGHVHXWUDMHGHLQYHUQRXPGRLV
SDUHVGHPHLDVGHQHRSUHQHXPFDSX]
OXYDVbHFDVH$TXDWHFKSDUDVXDF¤PHUD
(ODH$JQDUVVRQGHFLGLUDPDWUDYHVVDUDV
£JXDVEUDYDVSDUDDOFDQ©DUDFDOPDULDRQGH
RbPDU«PDLVIXQGRDVRQGDVV¥RVLOHQFLRVDV
6LOHQFLRVDVHPDLRUHV
7LUDUDVIRWRVOHYDPDLVGHXPDKRUDHP

Desde o transporte
até o guarda roupa
móvel, o Defender
foi o companheiro
ideal.

£JXDVTXHSRGHPPDWDUHPPHQRVGHGH]
PLQXWRV7DQWRDIRWµJUDIDTXDQWRRVXUƓVWD
V¥RMRJDGRVQRPDUPDV+HPVZRUWKPDQW«P
DFDOPDFRQWLQXDQDGDQGRVXDVSRGHURVDV
SHUQDVDƓ[DPQRPDUPDLVVHOYDJHP
4XDQGRHOHVYROWDPDR'HIHQGHUHVW¥R
H[DXVWRVPDVHXIµULFRVVHXVROKRVEULOKDPGH
HPR©¥RVHXVFRUSRVW«UPLFRVUHYHVWLGRVGH
QHRSUHQHH[DODQGRYDSRUHPYROWDGRFDUUR
2bSRUWDPDODVGR'HIHQGHU«WUDQVIRUPDGRGH
JXDUGDURXSDHPHVW¼GLRIRWRJU£ƓFRSDUDTXH
+HPVZRUWKSRGHHQWUDUQDSDUWHGHWU£VGR
FDUURHYHUDVIRWRVTXHHODWLURX(ODG£XP
VRUULVRODUJRVHYLUDSDUD$JQDUVVRQHHOHV
FRPHPRUDP(OHVFRQVHJXLUDPDVIRWRV
(ODVbVREUHYLYHUDPDRPDU
ŏ0LQKDSUµ[LPDDYHQWXUDVHU£IRWRJUDIDU
DOJXPDVLOKDVPHQRUHVQDFRVWDGD(VFµFLDŐ
GL]+HPVZRUWKHQTXDQWRR'HIHQGHUOHYD
WRGRVGHYROWD¢FLGDGHŏ*RVWRGHOXJDUHV
PHQRVGHVFREHUWRVŐHODVRUUL
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O novo Defender é projetado para ser o veículo mais
forte que a Land Rover já produziu, enquanto o interior
«bSURMHWDGRSDUDVHULJXDOPHQWHGXU£YHOFRPPDWHULDLV
resistentes para proteger contra todos os tipos de
batidas. Há muitos detalhes práticos, do revestimento de
borracha fácil de limpar aos pontos de USB ou tomadas
9SDUDFDGDƓOHLUDGHDVVHQWRV
Toda a tecnologia de conectividade que é essencial para
a vida moderna também está aqui. O mais recente sistema
de informação intuitiva Pivi Pro da Land Rover * acessa GPS,
telefone e mídia, com outras opções, incluindo música
online, meteorologia e informações de calendário.
Com até 291mm longe do chão e até 900mm de
submersão, o novo Defender está melhor do que nunca.
Pode-se escolher 2 motores diesel de 4 cilindros (o D200
e D240) e duas unidades de gasolina (o P300 de quatro
cilindros e o P400 de seis). A unidade P400 possui
tecnologia de veículo eléctrico híbrido suave (MHEV)
TXHbUHFXSHUDHUHXWLOL]DDHQHUJLDTXHVHULDSHUGLGD
durante a freagem.
Com motores fortes, capacidade sem esforço e
tecnologia inteligente, o Defender tem multi-talentos:
W¥RbERPQDHVWUDGDFRPRHQIUHQWDQGRXPS¤QWDQRQR
meio do nada.

epois de ver em todo lugar desde Quênia até
no Cazaquistão, as cortinas foram abertas para
uma grande revelação no salão automóvel de
Frankfurt. O novo Land Rover Defender está
aqui. Desde o nascimento da série I original em 1947, até
RbODQ©DPHQWRGDSODFD'HIHQGHUHPR/DQG5RYHU«
visto como o melhor carro do planeta. Seja transportando a
rainha em sua propriedade Balmoral ou protegendo a vida
selvagem na África, sua silhueta icônica é escrita das
páginas da história moderna. E essa história está agora
pronta para continuar.
Disponível nos modelos 90 e 110, o design exterior do
carro é uma forma funcional mais moderna do original.
Com projeções curtas e arcos de proteção nas rodas,
o novo Defender é perfeito dentro e fora da estrada.
2bHVW£GLVSRQ¯YHOFRPDW«VHLVDVVHQWRVHRWHP
PDLVbHVSD©RHXPDWHUFHLUDƓOHLUDRSFLRQDOGHDVVHQWRV
para até sete pessoas.
O Defender X (foto abaixo), um modelo com muitas
FDUDFWHU¯VWLFDVFRQVWUX¯GRSDUDHQIUHQWDURVGHVDƓRV
Off-Road mais difíceis, também está disponível. Um
PRGHORFRPHUFLDOŊFRPXPDƓOHLUDGHDVVHQWRV
anteparo, piso de carga plana, espaço para bagagem
adicional, pontos de amarração e suporte – virá em 2020.

O modelo DEFENDER X é a
H[SUHVV¥RƓQDOGHIRU©DHGD
capacidade em um Defender.
Com sua Suspensão
Pneumática Eletrônica com
'LQ¤PLFD$GDSWDWLYD
Diferencial Ativo Eletrônico
Hb5HVSRVWDGH7HUUHQR
FRQƓJXU£YHOHVW£SURQWR
para enfrentar qualquer
terreno, a qualquer momento.
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* As opções do interior do carro devem ser usadas pelo condutor quando for seguro. Os condutores devem ter total controle do veículo. † Disponível em meados de 2020.

SUBS

O tão aguardado novo Land Rover Defender chegou. Aqui está todas as informações
essenciais sobre a família de modelos e os pacotes de acessórios disponíveis

* As opções do interior do carro devem ser usadas pelo condutor quando for seguro. Os condutores devem ter total controle do veículo. † Disponível em meados de 2020.
Sequências Off-Road em terrenos com total permissão. Emissão de CO2JNP1('&FRPELQDGR:/73FRPELQDGR 7(/  7(+ 

O Defender pode ser personalizado com pacotes para criar o carro perfeito para você

O PACOTE ADVENTURE é construído para aqueles que gostam de esportes e atividades ao ar livre.
8PFRPSUHVVRUGHDULQWHJUDGRSRGHVHUXVDGRSDUDLQŴDUSQHXVGHELFLFOHWDRXRXWURVDUWLJRV
LQŴ£YHLVTXHSRGHPVHUWUDQVSRUWDGRVQRFRPSDUWLPHQWRH[WHULRUFRPWUDQFDHLPSHUPH£YHOGH
bOLWURV8PVLVWHPDSRUW£WLOGDMDWRSRGHVHUXVDGRSDUDHQ[DJXDUELFLFOHWDVDSµVRXVRHYRF¬SRGH
levar a mochila assento de 20 litros quando você sair. Uma placa traseira brilhante, uma capa para o
estepe e os para-lamas traseiros protegem o veículo nas aventuras.

O PACOTE EXPLORER é projetado para
ajudá-lo a explorar. Uma entrada de ar –
pensada no deserto – combinada com um
porta malas no teto e um compartimento
GHbHQJUHQDJHPODWHUDOH[WHULRUGHOLWURV
adicionam capacidade extra. A proteção extra
da roda, os para-lamas clássicos dianteiros
HbWUDVHLURVHDFDSDGRHVWHSHG¥RPDLV
proteção quando for explorar.

O PACOTE COUNTRY é ideal para a vida ao
ar livre. O sistema portátil da jato é ideal para
a limpeza de cães e botas com lama, e a
divisória do porta malas mantém cargas, cães
ou mobília antiga em segurança na área da
carga. Uma placa traseira brilhante, os paralamas clássicos dianteiros e traseiros e a
proteção da roda protegem o veículo do
impacto ao conduzir Off-Road.

O PACOTE URBAN é perfeito para criar um
impacto visual na cidade, enquanto passa por
obstáculos como rampas, lombadas e
HVWDFLRQDPHQWRVXEWHUU¤QHR8PHVFXGR
dianteiro†, capa de estepe e a placa traseira
brilhante protegem o veículo. Rodas cinzas
escuras brilhantes (opção na foto: 22 polegadas,
pretas) completam o exterior, e também
RVbSHGDLVEULOKDQWHVGHPHWDOQRLQWHULRU
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Meraki
O termo grego de melhorar a qualidade de vida
se dedicando a um hobby ou tarefas diárias

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Brazil - FEAT 4 - HAPPINESS, 1

LUGAR FELIZ

Quer encontrar um jeito de ser mais feliz? Jornalista Helen Russell,
autora do Atlas da Felicidade, foi em uma jornada global para
descobrir por que a leitura, ópera ou conserto de potes quebrados
ajudam
Você é feliz? É uma pergunta importante,
talvez mais do que nunca. O jeito como
pensamos sobre felicidade está mudando –
estamos mais conscientes do nosso
bem-estar e o que o afeta. Meditação agora
faz parte do nosso léxico cultural. E, graças a
pesquisas globais, como o Relatório da
Felicidade Mundial das Nações Unidas,
podemos até monitorar nossa felicidade.
Temos os dados, mas estamos mais felizes?
Comecei a pesquisar a felicidade em 2013
quando me mudei para a Dinamarca, o "país
mais feliz da terra". Inspirada nisso, comecei a
procurar na ciência o que significava viver
bem e a pesquisa se tornou meu primeiro
livro, The Year of Living Danishly. Foi
publicado em 20 países. No entanto, como ele
foi para o mundo tudo, algo interessante
começou a acontecer. Recebi mensagens de
leitores ao redor do mundo, as pessoas querem
compartilhar seus próprios segredos para a
felicidade. Alguns temas que surgiram foram
universais – como ter tempo para interações
sociais ou encontrar um equilíbrio na vida.
Outros foram diferentes - como o conceito de
kalsarikännit, ou 'beber em casa de cueca',
algo que os finlandeses têm feito para ficarem
felizes por anos. Comecei a documentar todas
essas histórias e, no final, escrevi um novo
livro, o Atlas da Felicidade. Da Austrália ao
País de Gales pelo Butão, Turquia, Síria e
muitos outros lugares, estudei os segredos da
felicidade que mantêm as pessoas felizes no
mundo inteiro, nos países que tem taxas mais
altas de pessoas felizes e naqueles que não tem
tantas. Senti que era importante olhar em toda
parte porque, se nós olhamos somente as
nações que ganham já na felicidade, nós
perdemos em riqueza de inspiração.

É muito mais impressionante se você
consegue encontrar uma maneira de alcançar
a felicidade em si mesmo quando não há
muita coisa preciosa ao seu redor.
Se você leu o jornal hoje ou as mídias
sociais, é fácil ter uma ideia que o mundo está
ficando mais sombrio a cada minuto, que
estamos mais tristes e em tempos difíceis.
Mas a negatividade significa que passamos
por eventos "ruins" mais intensamente do
que bons – e também nos lembramos deles
mais. Isso fazia sentido na pré-história que
ao evitar certas plantas ou animais poderia
significar a diferença entre a vida e a morte.
Mas não fomos criados para notícias 24 horas
ou mídia social. Nunca fomos destinados a
ser expostos a histórias de ameaças de todo
lugar, o tempo todo. A negatividade
desequilibra nossa percepção e esconde o
fato de que há muita felicidade ao redor.
Depois de centenas de entrevistas e seis
anos de estudo, eu encontrei a felicidade
nos lugares mais inesperados e, no fim,
cheguei a três grandes conclusões sobre
como podemos melhorar os nossos níveis
de bem-estar. Isto é o que eu aprendi.
Ame o que faz
Primeiro: temos que pensar em como
passamos nossos dias. A maioria de nós passa
mais tempo no trabalho do que com amigos
e família juntos, mas quantos de nós “ama”
o que faz? A Dinamarca tem os funcionários
mais felizes do mundo e também tem
arbejdsglæde, uma combinação de arbejde
(trabalho em dinamarquês), e glæde
(felicidade). O termo significa literalmente
"felicidade no trabalho" – algo que é
priorizado na Dinamarca. Sua estrutura

Ilustrações: Peter Tarka
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Kintsugi
O concerto de cerâmica quebrada simboliza
a aceitação do Japão de cicatrizes da vida

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Os dinamarquês
esperam que o
trabalho seja flexível
e gratificante. Se não
for, alguma ação deve
ser tomada

Nadando com o gelo
O lema não oficial da Islândia,þetta reddast,
ou "tudo vai funcionar", caracteriza uma
nação de vikings modernos que são
descontraídos e com muita coragem. A
Islândia tem um clima tão brutal, uma
paisagem tão sobrenatural, que a NASA
enviou os astronautas da Apollo para o país
para treinar para a primeira viagem a lua. O sol
é tão raro, mesmo no verão, que as pessoas
tiram "férias de sol" para aproveitar um dia
ensolarado ou "uma onda de calor Islandesa"
de 18°C. E mesmo assim a Islândia está entre
os países mais felizes do mundo. Desde que os
Vikings chegaram pela primeira vez e tiveram
que viver no escuro e no frio, eles tiveram que
encontrar uma maneira de sobreviver - e hoje,
þetta reddast é ensinado para cada criança
islandesa. Eles também são os maiores leitores
do mundo e os exames de cérebro mostram
que quando lemos, ensaiamos mentalmente
as atividades, lugares e os sons de uma
história, estimulando nossos caminhos
neurais. Foi provado que ler um livro melhora
a empatia e o bem-estar - mesmo com
histórias tristes que estimulam a oxitocina,
e as histórias assustadoras liberam endorfina
enquanto nosso corpo se prepara para lutar
a "dor” imaginada na vida real. Ler, muitas
vezes, ajuda a cultivar þetta reddast.
Os japoneses têm uma abordagem
diferente. No momento em que grande parte
do mundo está prisioneira da Magia
Transformadora de Organizar de Maria
Kondo e dobrar a meia perfeitamente, o
negócio está em wabi-sabi como uma
filosofia japonesa mais realizável e aceita.
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hierárquica plana, significa que é
aceitável discordar de um chefe ou
um colega, e há um amor de
consenso para que todos tenham
voz. Graças aos altos salários, a
maioria deles não é motivada
principalmente pelo dinheiro então
eles optam por um trabalho que eles
gostam e 70 por cento deles amam
tanto seus empregos que eles dizem
que trabalhariam, mesmo se não
precisassem. Ainda existe stress no
trabalho e até mesmo o alto uso de
antidepressivos, mas isso é porque
eles queremarbejdsglæde. Eles
esperam que o trabalho seja flexível,
gratificante e que se sintam bem. Se
não for, algo deve ser feito. E não há
medo de que ser honesto sobre
problemas de saúde mental
impactará negativamente em sua
carreira. Na Dinamarca você tem ajuda: você
tira seis meses de folga, depois é recebido de
volta. É como um entrevistado falou:
"Arbejdsglæde significa que você tem a
liberdade de fazer o seu trabalho se encaixar
na sua vida, e não o contrário." Podemos não
ser capazes de ter um equilíbrio trabalho-vida
dinamarquês, mas podemos tentar trazer
maisglæde na arbejde de todos optando por
satisfação no trabalho em vez de salário maior
e dizendo “não” para presenteísmo. E se você
realmente não gosta do seu trabalho? Escolha
um hobby que goste - como os gregos fazem.
Os gregos acreditam em meraki, o conceito
de precisão, devoção e cuidados com relação
à atividades, geralmente, criativas ou
artísticas - um foco e dedicação à coisas feitas
à mão sem distrações. Então, a pintura,
cozinhar, o artesanato ou até decorar a mesa
lindamente são incluídos. Ter uma paixão
que você se orgulha pode ser benefício extra
para os que não podem dizer o mesmo sobre
sua ocupação primária. Muitas tarefas que
precisam ser feitas diariamente não são tão
desafiadoras ou inspiradoras – desde faturas
até as coisas cansativas da paternidade. Mas
você pode quebrar o ciclo interminável de
trabalho mundano com seus próprios
desafios pessoais - coisas que você é
apaixonado e que dê prazer ao fazê-las. Seu
meraki. Ter um hobby melhora a nossa
qualidade de vida e ao nos desafiar a fazer
algo diferente também cria novas vias
neurais em nosso cérebro. E quando a vida
realmente não está do jeito que quer? Então
você precisa da segunda lição para uma vida
mais feliz: resiliência.
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aumentado por certos tipos de
música. Estudos têm mostrado que a
música pode alterar o nosso humor;
ouvir música ao vivo tem adicionado
benefícios, reduzindo o stress e
promovendo vínculos. Foi provado
que a música tarab dá um
sentimento de pertença, nos dá
identidade e até nos ajuda a curar.
Um estudo em 2012 descobriu que os
ratos que escutaram La Traviata de
Verdi durante a recuperação de um
transplante de coração viveram
quase quatro vezes mais que os ratos
que não escutaram ópera.
Sentimento – mesmo quando dói –
é o que nos torna humanos. Foi
provado que a alternativa de reprimir
as emoções nos leva a tristeza.
Na cultura Māori, a força e
mostrar emoções são a mesma
coisa e o objetivo do famoso haka é uma
reconexão do corpo, mente e espírito.
Um professor Māori com quem trabalhei na
minha pesquisa descreveu haka como um
jeito de "orquestrar um tipo de energia que
muitas pessoas não sabem que têm, em
seguida, dar de volta para eles de uma forma
que eles possam entender". Luto na Grécia é
um grande problema e público. No Butão, os
crematórios estão localizados no centro para
que as crianças cresçam entendendo que a
perda e a morte são inevitáveis – parte da
vida, na verdade. Porque ter uma boa vida
não é ser feliz o tempo todo.
O conceito chinês de xingfu, traduzido
como “felicidade” em inglês, na verdade se
refere não a bom humor, mas a boa vida que é suficiente, sustentável, e tem
significado. Não é necessariamente uma
existência fácil e agradável (na verdade, o
símbolo chinês para xing representa
tortura): a vida pode ser difícil, mas terá
significado. E o maior segredo para uma vida
feliz? Lembre-se que a felicidade e a tristeza
não são sempre exclusivas. É importante
estar em contato com nosso lado triste se
quisermos ser mais felizes.

Wabi-sabi foca na
aceitação da
transitoriedade e
imperfeição,
banindo todas as
ideias de “perfeito”
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Do wabi, que significa “simplicidade" e sabi,
que significa "a beleza da idade e do desgaste",
esta é uma visão do mundo centrada na
aceitação da transitoriedade e imperfeição. É
uma apreciação das coisas do jeito que são e
uma folia na textura e complexidade da vida
real, bagunçada - banindo todas as ideias de
“perfeito”. Um movimento sábio, já que as
tendências perfeccionistas têm sido ligadas à
depressão, ansiedade, anorexia, bulimia, TOC,
TEPT, síndrome de fadiga crônica, insônia,
indigestão e morte precoce. Os japoneses
também têm kintsugi: a arte antiga de
consertar cerâmica quebrada com laca
metálica para que as rachaduras, longe de
serem escondidas, são destacadas em ouro
puro - uma maneira nova de olhar o mundo,
uma vez que todos têm cicatrizes de um tipo
ou de outro. A pesquisa da felicidade cada vez
mais aponta para a aceitação do bem-estar
emocional, e enfatiiza a importância de
expandir a capacidade emocional. Lição três.
Alegria do sofrimento
A palavra em português saudade descreve
um sentimento de falta, melancolia e
nostalgia de uma felicidade que se foi – até
uma que se esperava. É um conceito tão
central para a psique brasileira que até
recebe o seu próprio 'dia', 30 de janeiro todos
os anos. Os cientistas descobriram que essa
tristeza temporária nos torna mais felizes,
proporcionando catarse, melhorando nossa
atenção aos detalhes, aumentando a
perseverança e promovendo a generosidade.
Na cultura árabe, tarab é uma palavra usada
para descrever a euforia e o efeito emocional

O Atlas da Felicidade
está disponível na
Amazon
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Þetta reddast
Ler ajuda os Islandeses a ter a empatia
necessária para a sobrevivência no frio
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Na linda região vinícola da
Califórnia, Jenni Doggett descobre
um novo tipo de upcycling que está
transformando o futuro

RECUPERANDO O VALE DO SILÍCIO

)RWRJUDƓDTanveer Badal
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E
A vinícola Phifer Pavitt é
mestre em materiais de
reciclagem com estilo.
Direita: proprietária
Suzanne Phifer Pavitt

stou sentada de jeans em um
banco de carro ambos feitos com
garrafas de plástico. A caminho do
Condado de Napa para procurar uma
revolução na arquitetura sustentável,
parece certo me vestir para a ocasião.
Agora é a hora da economia
circular e a Califórnia está atrás de
seu tempo. Empreendedores de
tecnologia do Vale do Silício, czares
governamentais e visionários de
negócios são a favor da reutilização inteligente
de recursos através do design. E aonde o
Vale do silício vai, o resto do mundo vai atrás
-começando com o Condado de Napa.
Eu estou indo com um Range Rover Evoque
para a Trilha Silverado, 29 quilômetros de
estrada campestre idílica ligando as cidades
de Napa e Calistoga - uma rota infinitamente
mais bonita do que a Highway 29, e é uma
viagem super tranquila.
Assim que deixo São Francisco no lado
norte da baía, a névoa na Ponte Golden Gate
desaparece, a luz solar nítida domina e a
temperatura sobe. No espírito da redução
de recursos, eu não uso ar condicionado
gelado e abro as janelas. Dentro de uma hora
a paisagem muda para campos e gramas
verdes iluminados pelo sol. Arbustos cor-derosa selvagens e árvores de cipreste ficam
dividindo os vinhedos, junto com placas

frequentes da multa para jogar lixo e uma
que dizia " You had me at Merlot". O ar é
terroso e doce.
O contraste do centro de São Francisco e
este sonho arcádico em apenas uma hora de
carro é impressionante, mas também é o que
faz o Condado de Napa tão bem sucedido.
Esta é a maior área agrícola perto de uma
grande cidade nos EUA; foi declarada
Preservação Agrícola no final dos anos 60, a
terra é protegida do desenvolvimento. Sua
proximidade com os recursos, tecnologia,
valores e população fluida da área da Baía faz
dela uma potência, e eu estou curiosa para
descobrir se isso está por trás da crescente
inovação dos viticultores californianos.
Primeira parada, a vinícola Phifer Pavitt
perto de Calistoga. Beirando carvalhos
régios, é difícil acreditar que estou a menos
de 90 minutos do barulho urbano. A sala de
degustação fica em um recanto de encosta
sombreado e eu me senti muito bem-vinda.
Suzanne Phifer Pavitt, a proprietária
homônima e a força por trás do design
da vinícola, diz que sua criação simples
numa fazenda da Geórgia lhe ensinou
compromisso com a sustentabilidade.
"Eu odeio desperdício", diz ela. "Eu cresci
sendo muito criativa, era assim que meus
pais eram. Mas eu também não quero algo
novo, eu quero algo que tenha vida, que
tenha história ". A vida anterior de Suzanne
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era em tecnologia para uma empresa da
Fortune 500. O sucesso com tecnologia e ser
criativo é uma ligação comum entre muitos
dos empreendedores que eu encontro; Talvez
seja por isso que eles não usam práticas
tradicionais e são mais capazes de inovar.
Não há muita diferença entre o exterior da
sala de degustação de Phifer Pavitt do design
local de celeiros de madeira. Mas está longe
do mausoléu persa e loucuras falso-dóricas
encontrados em outros lugares no condado.
É o interior impressionante minimalista e
detalhes que define este lugar. "Eu nunca
paro de tentar melhorar e reusar", explica ela.
A demanda de materiais reciclados é
impressionante -a madeira é reaproveitada
das cercas de neve de Wyoming e o
pau-brasil de 100 anos restaurado é moído ao
seu grão original. Cada pedaço é habilmente
serrado em linhas simples e modernas,
mas com cortes e falhas suficientes para
mostrar sua vida anterior. Quando Phifer
Pavitt ficou sem madeira, ela desmontou as
caixas das oliveiras que foram entregues e
usou para terminar os bancos. As portas são
feitas de cobre velho - recortado e enviado
do Mississippi - e o isolamento feito com
jeans reciclados. Mesmo os candelabros
industriais são formados de fios oxidados.
"Eu sou um guardião declarado desta
terra," Suzanne me disse, seu compromisso e

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

A demanda de materiais
reciclados é impressionante - a
madeira vem de cercas antigas
e de pau-brasil de 100 anos.

sinceridade uma característica compartilhada
com muitos dos fazendeiros que eu conheci.
Foi esta atitude que fez com que ela voltasse
a dirigir depois que uma colisão na cabeça
em 2016 a deixou no hospital por mais de um
ano. "Eu não tinha certeza que eu iria dirigir
novamente, mas consegui", diz ela, apontando
para seu Land Rover Discovery. "Mas essa é a
única coisa que eu vou dirigir agora. É a única
coisa que me faz sentir segura. " O entusiasmo
de Suzanne é contagioso, e continua enquanto
eu viajo na minha Evoque.
Eu dirijo por meia hora para a minha base:
o elegante eco-Spa Bardessono. O hotel
de luxo cuidadosamente concebido em
Yountville alcançou o mais alto Platinum
LEED (Liderança em Energia e Design
Ambiental) status, um dos poucos no país
a conseguir isso. Estas normas são cada

No sentido horário de
EDL[RSDUDFLPDDVHGH
GH2GHWWHƓFDQD
encosta; a Silver Oak
tem consumo de água
SRVLWLYRSDLQ«LVVRODUHV
QRHFRVSD%DUGHVVRQR

VERDE É O NOVA MODA
A moda de material reciclado
está em alta com as startups de
São Francisco

Everlane
&RPTXDOLGDGHH[FHSFLRQDO
I£EULFDV«WLFDVHWUDQVSDU¬QFLD
radical", esta marca de roupa
faz sustentabilidade com estilo.
6XDFROH©¥R5H1HZ«IHLWDFRP
resíduos plásticos. A Everlane irá
abolir o plástico virgem de sua
lista de materiais em breve.

Sonoma
$VTXDOLGDGHVGRVSDLQ«LVGH
vinil (duráveis, impermeáveis,
RULJLQDLV TXHV¥RGHVDVWURVDV
V¥RLGHDLVSDUDDVEROVDVTXHR
empreendedor Steffen Kuehr cria
com eles. Uma porcentagem do
OXFUR«GRDGDSDUDLQVWLWXL©·HV
de caridades locais.

Rothy’s
Esta marca bem sucedida de
sapatos faz calçados duráveis
com garrafas plásticas recicladas.
A Rothy´s diz ter reciclado mais
de 32 milhões de garrafas, e tem
FOLHQWHVƓ«LVVHTXLVHUYLVLWDUD
loja de São Francisco, se prepare
SDUDDƓOD
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vez mais necessárias para atrair o dólar
de luxo. As empresas simplesmente não
conseguem atender a este estrato de riqueza
sem considerar a sua contribuição para a
economia circular.
"Tudo o que você vê é reciclado", disse
o gerente do Bardessono. "Toda a madeira,
metal e pedra são recuperados, os lençóis
são de algodão reciclado, material da melhor
qualidade. A arte é feita por artistas locais
com chaves de fenda e jornais usados.
"Achei que tinha pego ele no flagra quando
vi xampu em garrafas de plástico, mas elas
eram biodegradáveis.
Bardessono demonstra que a
sustentabilidade não significa ter que
comprometer a qualidade. Tudo em sua
arquitetura de pedra demonstra ser de
primeira classe. Este é um negócio sério para
a indústria da hospitalidade, e a demanda de
clientes está aumentando já que os líderes
de hotéis estão aumentando o nível.
Os vinhos que saem desta região são
considerados iguais dos seus homólogos Old
World, como comprovado pelos criadores na
minha próxima parada na trilha Silverado,
a vinícola Odette de Plumpjack. A reserva
2016 de Odette foi premiada com raros 100
(de 100) pontos pelo venerado crítico de
vinhos Robert Parker. É, em parte, porque
a Califórnia é relativamente jovem, então
os produtores conseguem experimentar
novas idéias e tecnologia, longe da vista
clausurada da Europa.
Um dos três parceiros em Odette,
Gavin Newson, tem uma forte marca em
sustentabilidade e inovação, tendo servido
como prefeito de São Francisco e atualmente
como governador da Califórnia. Ele foi
co-autor de um livro chamado Citizenville,
um marco para a reinvenção radical
do governo na era digital. Seu parceiro
John Conover relembra Gavin insistindo
para construírem para conseguirem a
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certificação LEED Ouro. "Eu pensei que
ele era louco. Mas agora, eu acho que seria
loucura fazer qualquer outra coisa. É a
coisa certa a se fazer. E a demanda está
lá. Nossos hóspedes são bem educados,
bem viajados, eles exigem altos padrões
de sustentabilidade. É sobre como nós
motivamos a próxima geração de clientes
e produtores de vinho. Temos que assumir
riscos, experimentar, falhar. "
Fiel a essa diretriz, eles contrataram
o arquiteto Juancarlos Fernandez para
projetar a vinícola Odette e a irmã CADE
meia hora ao norte na Montanha Howell.
O mexicano nunca tinha projetado
uma adega, e trouxe uma sensibilidade
totalmente nova para o projeto, criando uma
estrutura oval discreta, entalhada em uma
encosta na trilha Silverado. O telhado de
grama e telas perfuradas abrigam escritórios
com containers reutilizados, um laboratório
de vinho, instalações de produção e
cavernas naturalmente isoladas.
Fernandez misturou concreto com cinzas
volantes, um subproduto do carvão, e aço
reciclado para a estrutura. A observação de
Antoine de Saint-Exupery de que "uma pilha
de rochas deixa de ser isso no momento em
que um único homem a contempla, levando
a imagem de uma catedral", me inspira
e também as mentes que podem fazer a
arquitetura das cinzas.
A Califórnia é uma potência em seu
compromisso com a economia circular,
mas o movimento está ganhando atenção
no mundo inteiro, desde a invenção de
talheres comestíveis de Narayana Peesapati,

à empresa australiana Close The Loop que
transforma os cartuchos de impressora
usados em asfalto. O especialista em têxteis
Kvadrat projetou um material personalizado
que fornece uma opção interior sustentável
para o Evoque usando 53 garrafas plásticas
recicladas por veículo. E eu estou usando
um jeans da empresa americana Everlane,
cuja coleção ReNew usa fibra feita de
garrafas de plástico. É contagioso e quando
vou comprar uma garrafa de água em
uma parada, não consigo; decido esperar
até chegar ao meu hotel e poder saciar a
minha sede sem culpa.
No meu último dia em Napa, eu saio
com o Evoque bem cedo para evitar o calor
seco e áspero. Estou indo para o norte de
Napa em direção a Alexander Valley, no
Condado de Sonoma. As grandes madronas
dão formam um padrão vivo do teste
Rorschach na estrada. Ao subir a montanha
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Silver Oak (acima) foi
a primeira vinícola do
mundo a ganhar o título
Platinum LEED, e CADE
(esquerda e direita) tem
o Gold

CADE

SILVER OAK
ODETTE

SAN FRANCISCO

na Estrada Petrified Forest, lembrei-me da
vulnerabilidade das vinhas aos desastres
naturais extremos. As mesmas forças
sísmicas que aquecem as fontes termais de
Calistoga e os gêiseres fossilizaram toda
esta floresta há mais de 3 milhões anos.
Privados de oxigênio e submersos nas
cinzas vulcânicas do Monte Santa Helena,
as árvores foram gradualmente substituídas
por sílica, mantendo todos os seus nós
e espirais originais. É uma visão triste:
imponentes árvores de pau-brasil antigas
- são umas das mais antigas de seu tipo na
terra- viraram pedra. Mais recentemente,
a seca e os incêndios florestais alertaram
os californianos sobre os elementos e a
necessidade de serem mais criativos com
os recursos.
Meu último destino é o posto de
Alexander Valley de Silver Oak, o apogeu
do design sustentável. Eu chego no
momento que a vinícola está começando,
sons distantes de garrafas e do estranho
carrinho de golfe. Eu passeio pelos jardins
atrás da sala de degustação, onde as
borboletas voam sobre as hastes de lavanda
e libélulas de cobalto do tamanho de pardais
patrulham as fileiras de vinhas imaculadas.
Situado no pé das montanhas Mayacamas,
esta adega com Platinum LEED é a primeira
do mundo a alcançar energia positiva líquida
e água graças a bancos de painéis solares
e um sistema de monitoramento de dados

em tempo real desenvolvido por inovadores
viticulturais da Fruition Sciences. Meu guia
explica que os proprietários não são donos
dos métodos e se veem como um centro
de excelência de código aberto. "Estamos
dispostos a compartilhar. Parte da ideia de
sustentabilidade é que você não faz só para
ter crédito - estamos tornando a indústria
melhor. Nem todo mundo tem os recursos
para fazer o mesmo, mas estamos esperando
que as pessoas possam pegar emprestado e
aplicar em diferentes situações que, por sua
vez, exigirão que continuemos melhorando
", explica.
É uma filosofia impressionante, grande
na arquitetura. De todos os ângulos, as salas
de degustação parecem desaparecer na
paisagem, um exercício de transparência
projetado para se enquadrar a vinha. As
fontes de água retangulares moldam o céu e
os grandes painéis de vidro refletem os acres
de videiras florescendo. Grandes seções da
fachada são folheadas em tábuas de sequoia
recuperadas da vinícola Cherokee, um dos
pioneiros do vale de vinificação. As escadas
são feitas com barris de vinho antigos ainda
com as manchas. O isolamento é feito (sim,
você acertou!) com jeans reciclado.
E, ao chegar no fim da minha jornada
em Napa, voltamos para o início. De jeans
a carros, e de vinho a arte - na Califórnia,
o círculo da vida é completo de forma
sustentável e agradável.
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História: Dan Stevens

CLASSE

MUNDO
Ninguém fazia globos personalizados quando Peter
Bellerby queria um para dar de presente, então ele mesmo
fez um. Dez anos depois, Bellerby & Co é agora
estabelecido como o melhor fabricante mundial de globos
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Você pode ver o porquê. O lugar está cheio
de criatividade e capacidade, e é um
desarrumado bom. Aqui é onde os globos
mais finos do mundo são feitos, por uma
empresa fundada do desejo de Bellerby de
criar objetos bonitos da maneira apropriada.
"O que me levou a isso foi que não havia
ninguém que fizesse”, diz ele. Ninguém fazia
globos sob medida há um século. Este
interesse em fazer globos veio quando quis
um para dar de presente de aniversário para
seu pai. Incapaz de encontrar algo diferente
de reproduções mal feitas ou antiguidades
raras, frágeis e muito caras, ele aprendeu
sozinho a fazer um.
Após dez anos, o Bellerby & Co conta com
celebridades e governantes estrangeiros entre
seus clientes. Olhe sua conta do Instagram e
verá Morgan Freeman visitando o estúdio.
O último Churchill que fizeram (com 1,57m de
diâmetro e £79.000, é o globo maior e mais
caro da empresa) foi para um líder de estado.
Após 100 anos de negligência, o globo sob

68

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

FOTOGRAFIAS: PAUL MARC MITCHELL; ALUN CALLENDER; TOM BUNNING

CLIENT

V

ocê entra na oficina do Bellerby
& Co por uma porta branca em
uma parede de um prédio que
jamais chamaria sua atenção
em Stoke Newington no norte
de Londres. Ao subir as escadas
você, de repente, entra em
outro mundo. Um mundo onde
mundos são criados. Os artistas
se inclinam sobre suas obras,
pintando litorais e países.
Os fabricantes colocam mapas
de papel molhado no lugar,
transformando esferas de resina em globos
muito detalhados. Tiras de mapa ficam
penduradas nas vigas, meridianos de bronze
são empilhados nos cantos e cada superfície
plana é coberta com globos de todas as formas
e tamanhos.
"Nossos clientes adoram aqui", diz Peter
Bellerby. "Um diretor de Hollywood nos
visitou recentemente com sua esposa e
filhos e eu não conseguia me livrar deles."

Brazil - FEAT 6 - GLOBES, 2

Após 100 anos de negligência, o globo
sob medida recuperou sua posição como
um objeto de importância e significado

medida recuperou sua posição como um
objeto de importância e significado.
Chegar a este ponto exigiu uma perseguição
do globo perfeito. Bellerby achou tudo difícil
sobre a construção do presente do seu pai.
"Fazer o molde foi difícil e muitas empresas
tentaram e não conseguiram fazer o que eu
queria", diz ele. "Eu fiz muitas ligações para
fundições para encontrar uma que poderia
fazer os meridianos de bronze. Mesmo
quando eu encontrei uma - e é o lugar que

usamos agora - a primeira tentativa deu errado
porque eu queria com as letras também. "
Onde outros poderiam ter desistido,
Bellerby decidiu ir mais a fundo. Após seis
meses e "cerca de £30.000", tornou-se uma
obsessão, "Eu mantive em segredo de meus
amigos e não saia tanto. Depois de 18 meses eu
não tinha sequer começado a “gore” [anexar as
tiras de mapa de papel] no globo. " Ele também
percebeu que precisava ser mais do que um
presente muito caro e resolveu transformá-lo
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em um negócio. No final, ele terminou um
globo, vendeu por cerca de 50 por cento
menos do que o custo para fazer e continuou,
vendendo apenas cinco entre 2010 e 2011.
O momento decisivo veio em 2012, quando
ele conseguiu uma oportunidade para expor
na Real Sociedade Geográfica, em Londres.
"Foi quando as coisas começaram a decolar",
diz Bellerby. "Fizemos anúncios em revistas e,
em seguida, minha sócia se juntou ao
negócio. Ela colocou um de nossos posts do

Instagram na página Explore e de 5.000
seguidores, fomos para 60.000 em um dia. " A
fabricação de globos virou um negócio viável.
É o trabalho, desde a precisão da aguarela
sombreamento as costas até o “goring”
excepcionalmente complicado (quando as
tiras de mapa de papel são molhadas e
fixadas na esfera), que dá a esses objetos
autenticidade e desejabilidade. É, como
Bellerby descobriu, difícil e demorado. Leva
seis meses para aprender a fazer globos, um
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O renascimento de uma obra
complexa resume -se como uma
"reavaliação do que as coisas
signif icam para as pessoas"
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trabalho que ele descreve como "exige um
perfil mental interessante. Você não pode
ficar irritado ou brigar com ele. Você está
lidando com papel molhado. É uma coisa
terrível, frágil e instável. É tudo prática.
Não há livros dizendo o que fazer.
Pode soar como um trabalho para artesãos
antigos mas um dos aspectos mais marcantes
da oficina de Bellerby é o fato de que todos os
fabricantes e artistas tem menos de 40 anos,
muitos menos de 30. E cada vez que anunciam
um emprego, ficam cheios de candidatos.
“Muitas pessoas batem na porta querendo
empregos", diz Bellerby. A fabricação do
globo, uma vez esquecida e oculta,
transformou-se em uma profissão procurada.
Anastasiya Levashova (26) é uma das
pintoras de aquarela da Bellerby. Em nossa
visita, ela estava sombreando litorais com o
azul mais escuro que delineia onde a terra
encontra o mar. "Eu vi esses globos sendo
pintados no Chelsea Flower Show e queria
me envolver", diz ela. "Alguém me enviou

um link deste emprego e eu vim por dois
anos." Para Levashova, que tem um diploma
em ilustração, é mais gratificante do que
ilustrar livros, seu antigo emprego.
Observando seu pincel pintar a costa da
Argentina, nunca se desviando do contorno
preto da terra, demonstra o que torna os
globos de Bellerby único e por que as
pessoas pagam muito para eles. Eles
representam o renascimento de uma arte
complexa e difícil, que resume com o que
Bellerby descreve como uma "reavaliação do
que as coisas significam para as pessoas.
Elas preferem ter poucas coisas boas do que
muitas coisas de qualidade inferior ".
Os globos, explica Bellerby, têm um apelo
universal que continua a fascinar milênios
após o primeiro ser feito. "Estamos
enfeitiçados", diz ele. "Crianças com seis
anos podem não entender globos, mas se
lembram deles. Todo mundo lembra. E aí ele
desaparece pelas escadas para retomar a sua
posição como criador de mundos.
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Fãs de Cavalo
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por Jean McNeil
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ós chegamos no Cederberg no final
de agosto, a cúspide da primavera.
A terra era acarpetada com uma flor
chamadaHaemanthus, ou lírio de
sangue. Fomos atendidos por cinco
mulheres e três cães. As mulheres - Helene, Maria,
Annelise, Marine e Wilma - eram da mesma família,
embora fosse difícil saber como. Eu disse, "Só você Leo,
para encontrar uma fazenda de mulheres."
A Helene era uma mulher robusta com uns 40 anos,
afiada mas não indelicada. Quando ela viu que era eu que
dirigia o trailer, ela disse, "Ah, graças a Deus, uma mulher!"
Depois, quando perguntei onde os homens estavam,
Helene disse que seu pai faleceu de ataque cardíaco - “
Braaidemais" - os filhos estavam em um internato e havia
um ajudante, mas ele sempre ficava no mato.
Ela apontou na direção de uma pista de areia.
"Faz tempo que tivemos pessoas com cavalos na fazenda
então os estábulos estão ruins. Mas pelo menos você terá
sua privacidade. " Ela pensou que éramos um casal.
A maioria das pessoas pensaram, no início, pelo menos,
e o Leo não falou nada. "Só toma cuidado com os
babuínos", disse ela. "Não deixe a porta aberta, nem por
um segundo. Eles descobriram como abrir as janelas
também, então nós colocamos fechaduras naquelas.
Nós dirigimos pela pista. Pedras rústicas compunham
as paredes íngremes de cada lado. Senti que estavam nos
olhando – os olhos dos Khoisan, na minha imaginação.
Vemos a silhueta do homem da floresta em todos os
lugares: na embalagem dos rooibos orgânicos que a
Helene produz, pintado ao lado de chalés de férias que ela
aluga para alpinistas e famílias que querem um toque de
rusticidade, nos folhetos turísticos que entregam em
Clanwilliam - em todos os lugares exceto na terra que vão a
pé, enfrentando leopardos e leões, para caçar.
Chegamos aos estábulos e abrimos o trailer. Eeshani
estava derramando suor. Leo disse, "O que um purosangue vai fazer neste calor?"

"Ela vai para onde eu for. Se ficar muito quente, eu
volto", eu disse.
Eu levei a Eeshani ao estábulo, que cheirava a mosto e
fezes de babuíno. Pedaços de rédias antigas, petrificadas
pelo calor de Cederberg, balançavam nos pregos
enferrujados. A Eeshani olhou os estábulos úmidos e
voltou para trás como se ela tivesse visto um fantasma.
Sentei num fardo fossilizado de feno. Eu fui tomada por
um sentimento de irrealidade; nós realmente deixamos
tudo para trás? As árvores de limão no jardim, os lírios
de abacaxi, a parte traseira da iguana de Table Mountain
cortando o céu.
"Janine, não temvolta."Os olhos verdes de Leo cheios
de sombra. "Você poderia ter ficado", disse ele. "O seu
nome não estava naqueles empréstimos."
"Parece que você quer que eu te deixe no seu exílio.
Isso faria você se sentir menos culpado?
Ele não tinha resposta. Siegfried me olhou com uma
ansiedade inconfundível - os cavalos são tão bons como
os humanos nisso, a preocupação nos olhos deles é
clara. Não havia qualquer discussão entre nós.
O Leo e eu sempre tivemos um sentimento instintivo
para a realidade interna um do outro; foi essa simpatia
natural, e nosso amor por cavalos, que nos uniu. Na
verdade, os cavalos nos uniram - éramos um só, o cavalo
dele, o meu, nós dois, um quarteto unido, vinculado por
um pacto anormal.
Nos acostumamos com a fazenda da Helene.
Esquecemos das nossas vidas antigas tão rápido que me
perguntei por que nunca tinha saído antes. Eu gostava
do arrependimento cauterizado. Ouvia as pessoas
falarem de uma pausa, mas nunca tinha tentado e agora
penso porque demorei tanto.
Na primavera, ameixas caiam da árvore da nossa casa e
Marine fazia bolo de granadilla azeda e trazia para nós
todos os dias. O negócio estava bom. Os visitantes eram da
Cidade do Cabo ou de Joburg. Eles ficavam surpresos no
começo que eu liderava os passeios. Eles raramente
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para os olhos verdes dele. Entendi que depois de todo
este tempo ele não sabia quem eu era. Ele ainda achava
que eu era uma das mulheres que caíram em sua cama
como se fossem descartáveis.
"Não tem por que destruir nossas chances aqui."
Um estranho movimento lateral apareceu nos olhos
dele. Eu nunca tinha visto: fluido, astuto. "Eu não
conseguiria viver sem você."
"Eu não sou sua esposa." O chiado na palavra. O Leo
também ouviu, como se uma cobra tivesse passado e ido
embora.
Helene nos deu um aviso. Ela gostava de nós, de nós
dois, ela teve o cuidado de dizer. Ela não ia conseguir achar
pessoas que cuidam de cavalos rápido. Em agradecimento,
passamos dois dias limpando o estábulo inteirinho.
O inverno chegou, uma estação agitada.Nós
começávamos nossos passeios da manhã com casacos e
luvas de ganso mas às dez da manhã nós já estávamos só
de camiseta. Então agosto chegou com a primavera nas
costas, trazendo um tapete de flores que ficava neste lugar
amargo por seis semanas cada
ano: Sneeuprotea, Blou Bergaster,
Geel Perdekop, Geel Botterblom,
Boegoe, Pienk Handjie. Parecia
que a terra nos incentivava a ficar
em sua extremidade crua,
vermelha, no calor da estufa,
pores do sol, no vento que canta
pela grama áspera.

Era fevereiro, o verão elevado,
e o machado do ouro do sol nos
acertando sem parar. A Helene
chegou em seu caminhão uma
tarde. O ângulo irregular que ela
estacionou me disse tudo.
"Houve uma reclamação",
disse Helene, antes mesmo de
chegar à nossa porta.
"Sobre o que?"
"A mãe com a família que você
levou ontem. Ela disse que o Leo
deu em cima dela.
Tentei me lembrar da família:
uma mulher, um homem, duas
crianças adolescentes, usual. Eles eram europeus da
Alemanha ou da Holanda. As crianças ficaram
impressionadas com as histórias do Leo das girafas que
andavam por essas planícies há 500 anos.
Ela inclinou sobre a parte de baixo da porta holandesa.
"Eu não tenho nenhuma reclamação para você. Pelo amor
de Deus, você nem é namorada dele. "Ela olhou para
baixo. "Eu sinto muito. Eu sei que não é da minha conta.
Eu balancei a cabeça. "Ele não é mulherengo. Ele só
fica alerta. Ele é responsável por todos, assim como eu. É
por isso que ele olha para eles. As mulheres estão
sempre interpretando o interesse dos homens."
A Helene franziu a testa, talvez pelo "mal entendido".
"Vocês são diferentes, fãs de cavalo."
Encontrei o Leo com o Siegfried. "Por que você está
fazendo isso? Pensei que você iria dar um tempo.
"Eu estou dando um tempo." Ele não era uma pessoa
sarcástica, mas sua voz disse o contrário. Ele evitou meus
olhos. "Eu só preciso distrair os meus pensamentos."
Eu me inclinei na rede de feno, as extremidades
afiadas de feno cortado raspando minhas costas, e olhei

Estávamos cavalgando até a
represa, um passeio que
fazíamos sempre. Um lago feito
pelo homem tinha sido dragado
para irrigar as fazendas que se
estendiam em todas as direções.
Nuvens baixas e pesadas de
chuva que vinham do norte,
desde a Namíbia.
Nossos clientes eram comuns - uma família da Cidade
do Cabo, o pai era professor de história. Eles
provavelmente moravam em Rondebosch ou Newlands e
participaram de concertos no Jardim Botânico de
Kirstenbosch todos os verões. As crianças sabiam montar,
tinham uma boa sela inglesa - alerta, imponente.
O Leo ficou na sua posição na parte traseira.
Enquanto a família olhava para abetardas com seus
binóculos, a matriarca, uma mulher loira e magra, com
uma beleza óbvia, ainda bem elegante, com rosto
escondido em uma viseira rosa, veio para o meu lado.
"É tão bom ver uma mulher na frente." Ela me deu um
sorriso apertado e tímido. "Você tem que ser muito
confiante."
"Muito obrigada. Eu monto desde que era criança.
Ela apontou para o Leo montado no Siegfried, ele
estava olhando fixamente para o grupo, de costas para
nós. "Ele é seu marido?"
"Não, somos amigos - e sócios."Eu não sei por que eu
falei isso, uma revelação desnecessária.
"Deve ser perigoso, levar as pessoas para o deserto."
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diziam algo até que viam meu rifle, que ficava em um saco
de sela feito especialmente para isso. Às vezes eles faziam
uma piada, O que, você vai me matar se eu não segurar
minhas rédeas direito? Eu só sorria e dizia que era a lei, na
África do Sul, ter uma arma em áreas selvagens.
Em toda a primavera, evitamos os correios. Quando
fomos, uma pilha de cartas alarmantes nos aguardava,
carimbadas com "aviso final" e "Oficias de Justiça foram
instruídos". Entre elas, outras cartas em papel grosso,
endereçadas ao Leo. Ele nunca deu a nenhuma das
mulheres que andou de cavalo com a gente seu e-mail
pessoal, deixando essa parte do negócio comigo (uma
citação direta: "E-mail é contra a minha religião"). Eu fico
imaginando aquelas mulheres, sentadas nas mesas dos
subúrbios do Sul da cidade em casas cercadas com portões
eletrificados, passeando em seus carros para Woolworths
em Century City ou em Claremont, sonhando com o Leo: o
homem selvagem que desapareceu no norte árido.
Ele leu as cartas e as queimou. Sentamos ao redor do
fogo e assistimos as piruetas de cinzas acima das chamas,
voando alto contra o céu noturno
nas térmicas do fogo, em seguida,
se encaixando entre as estrelas.

REPRO OP

descascando o rosto e a coroa da cabeça com os dentes.
Muito tempo se passou enquanto nos olhávamos.
Então algo mudou nos olhos do leopardo, e ele se virou e
se afastou.
Pensei na lua. Não sei por que, mas os nomes dos
mares vieram a minha mente. Eu tive uma visão
passageira do Sr. du Plessis nos ensinando em Standard
Five, Leo e eu sentados lado a lado em nossas mesas:
Oceanus Procellarum, mar das tempestades; Mare
Crisium, mar das crises; Mare Imbrium, mar das chuvas.
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Naquela noite, Leo e eu nos sentamos no nossostoep.
"Tem certeza que não está machucado?"
Ele pôs a cabeça em suas mãos. "Não".
"OK, amanhã nós vamos ao médico."
As estrelas estavam visíveis no céu. "Olhe". Eu apontei
para a penumbra vermelha de Antares, confortável na
curva de Escorpião. A Cruzeiro de Sul inclinava sobre o
horizonte, sua diagonal apontando para o Sul, todo o
caminho para a Antártida. "Nós já vimos estrelas assim
na Cidade do Cabo?"
"Não, estávamos muito
ocupados." Ele engoliu. "Eu não
vi nada. Quantas vezes o
Siegfried me jogou? Uma vez,
talvez duas vezes, em dez anos. "
Qualquer queda é algo para o
orgulho de um cavaleiro. Eu
disse, "Se você vai cair, que seja
por causa de um leopardo."
Os olhos dele encontraram o
meu. Eu vi os mesmos olhos que
procuro há quase 30 anos:
companheiro de mesa da escola,
companheiro de equitação,
melhor amigo. Um tom de
repreensão agora se escondia
em sua culpa. Só mais tarde eu
entendi que ele estava tentando
se desculpar - por quase morrer e/ou me matar, por
assustar a família, pelo fracasso do nosso negócio e por
outra coisa, um fim misterioso que me incluía.
Ele disse, "Você sempre foi tão capaz."
Me arrepiei, outra intuição, talvez. Logo eu vou
acordar uma manhã na casa assombrada de babuíno e
vou ver que as botas do Leo, seu casaco e seu caminhão
sumiram. Ele deixará os cavalos. Ele sabe que não
sobreviverei sem cavalgar todos os dias.
Eu tive uma visão repentina: conduzindo passeios
através das planícies de Marte de Cederberg, montando
sozinha. Meus convidados vão me perguntar os nomes das
flores, das árvores, dos animais do bioma de Namaqua.
Vou dizer: Kapokbossies, wilde vye, dassies, Árvore Bastard
Quiver. Vamos passar entre as rochas pré-cambriana, ao
longo dos rios de pedra secos por séculos, seguindo as
fumos mais fracos dos fynbos da montanha.
O rosto de Leo está voltado para a noite, seu perímetro
na Baía pela lanterna do furacão. A noite olha de volta,
implacável como é aqui nas montanhas, mais espessa do
que o ar.

“

A família estava
congelada em suas
selas, olhando
f ixamente para
algo atrás de mim

”
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Eu gostava fazer mistério com os turistas; Quanto
menos soubessem, melhor. "É muito mais tranquilo que
andar na zona baixa", eu disse. "Não há leões."
"Eles atacariam um cavalo?"
"Ah sim. Um cavalo se parece muito com uma palanca
negra ou vermelha, ou um kudu.
Eu disse à mulher como, quando eu ia para a zona baixa,
sempre evitei o ébano africano. Eles são um poleiro
perfeito para o leopardo com seus membros largos, lisos
longe o suficiente da terra para atrair presas. O leopardo é o
mais calculista dos grandes felinos, eu disse. O mais volátil.
Sua força é fenomenal - uma fêmea pesa 42 quilos, mas ela
pode levantar um filhote de girafa em uma árvore sozinha.
Perdi o Leo de vista enquanto conversamos. Do nada,
um arrepio passou por mim, mesmo estando 30 graus. Eu
pensei, estranho - o sentimento não era uma premonição,
era mais como ver uma cauda de um animal ao
desaparecer na curva.
Eu senti, em vez de ouvir, a comoção. Uma briga, depois
um cavalo relinchando rapidamente. Quando dei por mim,
Siegfried passou trotando por
nós. Eu chicoteei Eeshani, na luz
vermelha das montanhas. Leo
estava no chão. Eu não gostei da
posição do seu corpo-fetal.
Eu desci da sela. "Tudo bem,
pessoal. Fiquem montados. "
A família perguntava, "O que
aconteceu? Ele vai ficar bem? "
Eu cheguei perto e o puxei
pelos braços. “Leo,Leo.”
Atrás de mim, a Eeshani ficou
agitada, o que ela raramente
fazia; Ela era um puro-sangue
extraordinariamente calmo. Eu
a vi ir embora, as rédeas em
torno de seu pescoço. "Fiquem
parados", eu gritei, mas não era
necessário. A família estava
congelada, olhando fixamente para algo atrás de mim.
Com o Leo ainda desacordado nas minhas mãos, eu
me virei. Mesmo de dia, a sombra se misturou na
paisagem- as costas pintadas, as pintas amarelas e ocres
que pareciam pedras em um rio ondulando.
Eu soltei o corpo do Leo. Eu fiquei em pé e olhei nos
olhos do leopardo. Eles eram verde metálico de chifre de
búfalo. Sua cauda balançava, hipnotizante como uma
cobra. Na ponta, havia um pequeno tufo de pelo preto.
Eu queria falar com ele, para dizer, "Você não deveria
estar aqui." Há uma superstição entre os guias
selvagens, como o tabu no teatro quando se diz
"Macbeth" - você nunca diz o nome do animal que seus
clientes desejam ver se você quiser que ele apareça.
O rosto do felino se retraiu em uma máscara
mostrando uma impressionante má intenção. Dois
dentes de sabre amarelados brilhavam para mim. Pensei
sobre um detalhe que não teria falado para a mulher que
agora estava paralisada na sela apenas 50 metros de
distância, se ela tivesse me perguntado: quando os
leopardos atacam os humanos eles escalpelam,
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CLEARSIGHT
GROUND VIEW
ClearSight Ground View * é uma
tecnologia mundial desenvolvida
pela Land Rover que permite
que você veja o que está
diretamente à frente, e embaixo
do veículo. Usando câmeras
na dianteira e os espelhos de
porta, o computador do sistema
traz imagens da visão total para
construir uma vista dianteira
virtual de 180°, mostrada no
visor central. O condutor é capaz
de ver uma área estendida das
proximidades, e a posição das
rodas dianteiras do veículo.
Embora seja útil para manter
a visibilidade real enquanto
escolhe o caminho rochoso
off-road, o Ground View é
LJXDOPHQWHHƓFD]QDFLGDGH
SHUPLWLQGRHYLWDURPHLRƓRH
posicionar o carro perfeitamente
entre as linhas das vagas de um
estacionamento apertado.

3
Número de câmeras usadas para
fornecer uma visão que torna a
capota transparente

180°
9HURQGHVXDVURGDVHVW¥R«DFKDYHSDUDXPRIIURDGFRQƓDQWH

15m
campo de visão

1,2m
é a visão das câmeras nos dois
lados do veículo

29 K/H
A velocidade máxima que o
ClearSight Ground View opera
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Amplitude da vista de alta
resolução dada no painel central
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opcional. Usuários bifocais ou varifocais que não conseguem ajustar facilmente o foco na imagem digital ClearSight podem reverter para o espelho padrão a qualquer momento.
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Campo de visão convenci

O retrovisor traseiro é uma
tecnologia simples que funciona
perfeitamente - até serem
bloqueados ao transportar um
passageiro, ou um grande objeto
no porta malas. O retrovisor
ClearSight da Land Rover**
fornece uma solução inteligente
para este problema antigo,
permitindo transformar o espelho
retrovisor padrão em uma tela
GHY¯GHRGHDOWDGHƓQL©¥RHP
segundos. O sistema usa uma
câmera instalada dentro da
antena no teto olhando para a
traseira. Um feed de vídeo de alta
resolução é enviado diretamente
para a tela no lugar do espelho
retrovisor, garantindo que
uma visão clara esteja sempre
disponível. Essa visão também
duplica o campo de visão do
condutor, e reduz pontos cegos
perigosos. A câmera de 1,7
megapixels do sistema tem um
revestimento hidrofóbico em sua
lente para garantir que não seja
afetado por gotas d´água ou lama
para fornecer a melhor imagem.
A imagem é clara mesmo depois
de escurecer. O ClearSight
oferece maior visibilidade em
FRQGL©·HVGHSRXFDOX]HUHŴH[R
no espelho causado por luzes
atrás de você.

O campo de visão traseira é o
dobro de um retrovisor normal,
reduzindo pontos cegos e dando
uma visão muito ampla da parte
de trás

ROCHA
SÓLIDA
A lente da câmera estabiliza a
imagem para uma visão traseira
consistente e clara

60

25°
campo de visão
convencional

quadros de imagem por
segundo são mostrados pela
câmera instalada no teto
(durante o dia; a noite são
b)36

50°
campo de visão
ClearSight

BOTÃO
IMEDIATO
Veículo no
SRQWRbFHJR

Veículo no
SRQWRbFHJR

Troque o retrovisor normal para a
tela de vídeo e vice-versa com o
toque de um botão

Uma visão do que está atrás, independente do que esteja bloqueando sua visão

77

91LRVANE19142.pgs
91LRVABZ19142.pgs 22.10.2019
29.10.2019 10:48
10:59

Brazil - LAND ROVER TECH, 1

2x

RETROVISOR
CLEARSIGHT

Todos os recursos no carro devem ser usados somente quando for seguro. Deve-se garantir que há pleno controle do veículo em todos os momentos

opcional. Usuários bifocais ou varifocais que não conseguem ajustar facilmente o foco na imagem digital ClearSight podem reverter para o espelho padrão a qualquer momento.
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Mundo Maravilhoso
A ciência por trás da maravilha da natureza por Helen Czerski
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Física e oceanógrafa do departamento de engenharia mecânica da UCL, Helen é também apresentadora da
BBC, e oradora e escritora sobre a ciência da vida cotidiana, a atmosfera e os oceanos
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O MURMÚRIO DOS ESTORNINHOS

8P¼QLFRHVWRUQLQKRQ¥R«PXLWR
GLIHUHQWH«XPS£VVDURP«GLR
que se alimenta de insetos e
frutas, com penas escuras e uma
linha lateral que imita outras
DYHV0DVTXDQGRVHUH¼QHPHP
JUDQGHQ¼PHURRVHVWRUQLQKRV
formam um dos pontos turísticos
PDLVIDVFLQDQWHVGRF«X
De outubro a março, eles se
UH¼QHPDRDQRLWHFHUHPGH]HQDV
ou centenas de milhares, para
YRDUQRF«XFRPRXPD¼QLFD
HQWLGDGHD«UHDFKDPDGDGH
PXUP¼ULR&DGDS£VVDURWRUQDVH
um ponto girando em uma
nuvem que muda de forma,
esticando, dividindo e girando

enquanto o sol se põe.
Os mecanismos que fazem
toda a beleza ainda estão sendo
estudados por cientistas.
2bPXUP¼ULR«XPFRPSOH[R
VLVWHPDGLQ¤PLFR«IHLWRGH
muitos indivíduos, gera
comportamentos emergentes
e não há controle central. Cada
estorninho só está prestando
atenção direta nos sete pássaros
PDLVSUµ[LPRVDHOHPDVVµLVVR
Q¥RH[SOLFDRVSDGU·HV
dramáticos. Os estorninhos
seguem a direção do vôo de seus
vizinhos: quando um pássaro
YLUDRSUµ[LPRDHOHYLUD
A mudança vem de um só lugar

no bando e se espalha por todo
o bando de 20 a 40 metros por
segundo, então um bando inteiro
de 400 aves pode mudar de
direção em apenas meio
segundo.
A razão para essa
FRPSOH[LGDGHDLQGDHVW£VHQGR
debatida, mas a evidência atual
VXJHUHTXHRVPXUP¼ULRV
GLƓFXOWDPSDUDRVSUHGDGRUHV
Quando um falcão aparecer, ele
YDLWHUGLƓFXOGDGHVSDUDHVFROKHU
XPDOYRVµH«SURY£YHOTXHVHMD
visto logo, porque há milhares
GHOHVREVHUYDQGRRVF«XV
Acredita-se que os estorninhos
se posicionam para ver um

Q¼PHURƓ[RGHS£VVDURVSDUD
OLPSDURF«XDVVLPDW«DVDYHV
centrais podem vigiar. Os
padrões mais dramáticos
ocorrem em resposta a
predadores, quando os
estorninhos fazem uma ação
evasiva enquanto permanecem
em um grupo coeso. Algumas
das equações matemáticas
usadas para entender isso vêm
GDI¯VLFDGRVXSHUŴXLGRK«OLR
e as regras do bando ainda não
são claras. Mas, felizmente para a
PDLRULDGHQµVQ¥R«QHFHVV£ULR
saber matemática para apreciar
a elegância e o carisma deste
fenômeno incrível.

78

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

91LRVANE19143.pgs
21.10.2019 10:57
13:07
91LRVABZ19143.pgs 29.10.2019

