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Autor detalha a origem e a história da montadora criada para competir com a Ferrari

A Lamborghini anunciou recentemente o lançamento de seu novo supercarro, o Huracan.

O esportivo tem uma missão especial: substituir o modelo mais vendido da história da

marca, o Gallardo. Fundada em 1963 por Ferrucio Lamborghini, a fabricante italiana

passou por várias fases, gestões e lançou diversos modelos. As trajetórias de quatro

deles estão detalhadas em Lamborghini – Miura, Countach, Diablo, Murciélago – Uma

lenda italiana (Alaúde, 160 pp., R$ 75 – Trad. Luiz M. Leitão da Cunha). No livro, o

jornalista e autor de três outros títulos sobre automóveis, Richard Dredge, apresenta os

modelos que somam quatro décadas de história e que, além de terem sido testados pelo mesmo piloto,

Valentino Balboni, têm em comum o motor V12, o clássico quatro comandos de válvula. Dredge detalha

ainda a história da montadora de automóveis esportivos de luxo criada para competir com a Ferrari.
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