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Las Vegas är ett spel-
paradis som bjuder på 
nöjen i överflöd och 
detsamma gäller för 
japanernas senaste 
sportbil: Toyota FT-HS. 

Det är en ren och 
skär nöjesvagn som 
trivs bland alla enar-
made banditer i syn-
dens näste. 

Toyotan är däremot 
ingen miljöbandit utan 
drivs med hybridteknik. 
Det innebär att bensin-
sexan samsas med en 
elmotor och effekten är 
fyrahundra hästkraf-
ter. Toyota FT-HS är 
därmed ett rent nöje!

Bilen dyker upp som en vit-
glänsande hägring i öken 
– luften dallrar av hettan 
och fartvinden får det att se 
ut som en sandstorm närmar 
sig. Men det hörs knappt 
ingenting från motorn och 
redan på håll ser man att 
designen är något utöver 
det vanliga. Om ett år lär du 
kunna köpa sportcoupén hos 

en återförsäljare nära dig.

Otrolig ljusshow 
Det kanske inte är så kon-
stigt att pressfotograferingen 
av FT-HS sker bara några 

mil från spelhålan Las Vegas. 
Utvecklingskostnaden har 
varit skyhög och man skulle 
behöva vinna superjackpoten 
för att kunna köpa loss den 
första prototypen. ”Men den 

är inte till salu” säger Kevin 
Hunter rappt. Det är han 
som är hjärnan bakom sport-
coupén och den fräcka inred-
ningen, vilken kommer bäst 
till sin rätt efter skymningen 

då alla instrument lyser lika 
neonblått som Las Vegas 
elglittrande reklamskyltar. 
Hemligheten är en ljusshow 
som använder sig av fiber-
optik och laserprojektorer. 
Under huven arbetar en ben-
sinsexa i kombination med 
en elmotor. Summa sum-
marum: fyrahundra hästar, 

noll till hundra på fyra sek-
under och en förbrukning 
runt halvlitern milen. Man 
kan gifta sig hastigt och lus-
tigt i Las Vegas - men man 
kan aldrig skilja sig från en 
Toyota FT-HS!
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Rent spel i VegasRent spel i Vegas

Häng med till Los Ang-
eles och här gäller bara 
tre saker: ladda, sikta 
och skjut. Hoppas sta-
dens änglar är med oss!

Den röda starknappen ser 
riktigt inbjudande ut och 
sekunden senare skakar bilen 
till liv samtidigt som det stup-
rörsstora avgasröret släpper 
ut sina bastoner strax bakom 
de låga dörrarna. Ja, V10:an 

döljer inte sitt ursprung - det 
är en lätt förändrad lastbils-
maskin på sensationella 8,2 
liters slagvolym där venti-
lerna lyfts med stötstänger.

Intag av anabola
Konceptet med en stor 
motor framtill, två sittplatser 
och drivning på baksulorna 
är nästan lika gammalt som 
bilen själv. Vi har sett otaliga 
varianter på temat genom 
årens lopp och måhända det 

allra bästa 
e x e m p l e t 
presentera-
des den fjärde 
januari 1989. 
Det var då 
Lee Iacocca 
och Bob 
Lutz slog 
på trumman 
och visade en 
giftig mus-
kelbil med en huggorm som 
emblem: Dodge Viper var 
född! Vår illgröna farkost 
a´la 2008 håller på traditio-
nerna och inredningen är 
utformad på klassiskt sport-
vagnsmanér. Det innebär 

att man sitter några centi-
meter ovanför marken och 
har ganska dåligt med plats 
för påkarna. Växelspaken är 
dessutom högt placerad och 
det krävs nästan intag av ana-
bola för att manövrera lådan. 

Instrumenteringen är före-
dömlig med varvräknaren 
framför föraren och de övriga 
mätarna sitter tripp, trapp, 
trull på högersidan. Märkligt 
nog finns även en mugghål-
lare och ordet ”snabbkaffe” 
får en helt ny innebörd. 

Inga hängslen
Dodge Viper är ingen vanlig 
bil och ska heller inte jämfö-
ras med vanliga tråkmånsar. 
Det här muskelpaketet har 
man bara för sitt nöjes skull 
och att man faktiskt kan 
transportera sig i den är mer 
en lycklig slump! Målgrup-
pen är motorintresserade 
män (kvinnorna får ursäkta) 
som gillar upphetsningen av 
att ratta en vinkeltia på 506 
hästar och 712 Newtonmeter 
utan vare sig hängslen eller 
bälte. Såväl antispinn- som 
antisladdsystem lyser näm-
ligen med sin frånvaro, men 
det är så sportvagnsfolket vill 
ha sina bilar. Det ska kännas 
att man lever och det ska 
kännas vem som kör: föraren 
eller bilens elektronik. Med 
sexan ilagd gör bilen nära 
åttio knyck vid tusen varv 
vilket ger en teoretisk topp-
fart på 480 km/h, men i prak-
tiken begränsas den vid 306. 
Du som har råd att betala en 

miljon för en läckerbit som 
denna har säkert råd att hålla 
dig med en vettig miljöbil 
också. Därför ska man inte 
haka upp sig för mycket över 
det faktum att testbilen drog 
i sig över två liter milen vid 
gaslekarna i Los Angeles. 
Å andra sidan kostar bara 
soppan drygt sex kronor 
litern i änglarnas stad!
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Born in the USA

Bilderna till dessa artiklar om Verle gammelskog som pu-
blicerades i förra veckans tidning, är tagna av naturfoto-
graf Pelle Dahlberg. Tyvärr missade tidningen att ange hans 
namn. Vi ber om ursäkt.

Ansvarig utgivare

���

Mode för kvinnor 
som vill ha det lilla extra!

10% rabatt 
vid 1:a köpet

20% rabatt 
vid 2:a köpet

O.s.v. upp till 50%

BONUSERBJUDANDE
på nyinkomna höstmodet!

ÖPPETTIDER:
Måndag - STÄNGT

Tisdag - fredag 10 - 18 (Lunchstängt 14 - 15)
Lördag 10 - 13
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