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ENTUSIASTEN: PETER T I Sent ska syndaren vakna' Och nu-gör Alfa Romeo det med

besked. Giulia är inget annat än en direkt krigsförklaring mot

BMW och Mercedei. Helt plötsligt gör man allt rätt. Låt mig

förklara varför.
Bilen kommer med bak- eller med fyrhiulsdrift. Det bådar

gott för oss som gillar ak-tiv körning' Vidare är bilen snygg'

Fit tigt snygg.Ja[ gillar framförallt 4e elaka strålkastarna.
gi-i""?r ftit6ä""äal Riktigt sur på alla 3-serie eller C-klass den

kör upp bakom På motorvägen.
pä'"it tigastå är dockvalit av motor. I stället för att välia den

V8 som sitter i Maserati Granluris-
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EH, VAD SA DU? 5ro HÄSTAR I EN ALFA?-Nyheten slog

""Jro* 
en bomb på redaktionen. Alfa Romeo hadg gjort något

otänkbart. visat en helt vansinnigt härlig bil. Nya Alfa Romeo

Giulia. En bil som slår BMW på fingrarna. over 7o hästar mer

a" fvfl Och som troligtvis btir en_svår match för konkurrenten
Mercädes - med brutala C63 AMG'^ 

J;;h"t aldrig varit en riktig fa1.av Alfa Romeo' De moderna

nfoi'"i har var'it lite tråkiga. Jag förstår fascinationen av tidi-
nur" n"rr".ationer bilar. Främföiallt den urläckra Spider. Men

;;J";go-talet övergavs mycket av det som varit Alfa Romeos

;iilG;," ;elling po"int - att leverera kö-rglädje. Bilarna skulle

iJattät konkurrää med pris. Och då offrades extremt viktiga
,ut .r, som bakhjulsdrift. Helt idiotiskt enligt mig. varumär-
ket gick kräftgång. En del modeller som lanserades var rena

kata"strofer. Elem"pelvis Brera. Ett görläckert koncept som led

fruktansvärt av ait bilen drevs på framhjulen. I stället tog

tyskarna och framförallt BMW upp ledarflaggan för oss som

gillade att köra bil.

V6 med dubbelturbo. Funkarväldigt bra för Nissan GT-R'

Ford har valt samma lösning för nästa Ford GT. Jag tlor det är

eirutmartt val. Framtiden Jtavas turbo. Som biltillverkare har

du egentligen inget val - nya reglerför avga-sutsläpp dikterar
lr"rt iigtt"tän. HöJ hddtrycket o-ch du kgn få extremt effektuttag'

AlfSvar sjukt balt på6o- och 7o-talet. Märket hade status i
paritet med Ferrari. Rilt detta förlorades i shlJet på 8o talet. Då-

iigto"f, billiga bilar, som Alfasud, dödade effektivt varumärket.
Våtaiet svnd] För Alfa är en viktig del av bilhistorien. Ur Alfa
rhp"ä"r'"xempelvis Ferrari. Alfa fortjanar en myckg!. bättre till-
;Jå- öch det ai darfor jag är så glad att de gör_rätt. Sätter ned

foten och återigen gör anJpråk på ett område de har dominerat i

decennier - atiskapa bilai som är fantastiska att köra'
Hatten av. Grattis Alfa Romeo. Ni är tillbaka i matchen. och

sratiis till alla Alfa Romeo handlare i världen - plötsligt har

ii en riktigt stark produkt att sälja. Jag-vill ocksåha en Giulia'

Christian sk""r på Antolonnge i l(ungsbacka - vi hörs snart. En

röd tack. Med fyrhjulsdrift' ä

En arg uPPsyn som lär
dyka upp i backsPegeln
på gMw och Mercedes.
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)) ci"tia är inset annat rin en kriss- låtiåiiliiä"3-l$$ftt1=' 
ftrklaring moi BMW och Mercedes. f#fi'få:{i;Ei','":'*gåå

om i en tidigare krönika)
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