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Fondatorul Facebook profil de zgârcit
Despre marii bogãtaºi ai lumii se spune cu
tãrie cã sunt zgârciþi. Mulþi dintre ei nu lasã
bacºiº niciun penny, unii nu ºi-au schimbat
maºina de decenii sau, precum patronul
IKEA, merg cu autobuzul, iar alþii nu pun
preþ pe felul în care aratã ºi umblã în haine
aproape jerpelite. Între cei care ating culmile parcimoniei se numãrã ºi foarte
tânãrul Mark Zuckerberg, fondatorul
Facebook, care a ºocat lumea organizânduºi nunta în propria curte, oferindu-i alesei
sale, Priscilla Chan, un inel modest (nu cu
diamant, ci cu un rubin) ºi tratându-ºi invitaþii cu gustãri mexicane ºi japoneze la 7,5
dolari meniul, plus desertul în formã de
ºoricei, la 3 dolari bucata. E drept cã ºi
mireasa e strânsã la pungã, optând pentru o
rochie de numai 4.700 de dolari. Ulterior,
cei doi au mers în voiaj de nuntã la Roma
unde au ºocat angajaþii restaurantului
kosher Nonna Betta din cartierul istoric
Ghetoul Evreiesc consumând de numai 32
de euro ºi nelãsând nici de o bere chelnerilor. La fel procedaserã ºi cu o zi înainte,
la Pierluigi, un restaurant în centrul Cetãþii
Eterne. E drept cã, la întoarcerea acasã,
cuplul ºi-a achiziþionat o casã nouã, cu

douã etaje ºi cinci dormitoare, în Palo Alto,
California, în valoare de aproximativ 6 milioane de dolari. Dar Zuckerberg a fãcut
credit pe 30 de ani pentru a o plãti!
Despre avariþia patronului Facebook a
scris într-o carte ºi o fostã angajatã, care
l-a mai acuzat pe Mark Zuckerberg cã ºia permis sã facã declaraþii sexiste la
adresa femeilor ºi cã le cerea angajaþilor
sã poarte îmbrãcãmintea firmelor sale
preferate (fetele trebuiau chiar sã umble
în tricouri cu portretul fondatorului
Facebook). Mark Zuckerberg nu a
comentat pe marginea dezvãluirilor.
Desemnat în 2010 “Omul Anului” de
cãtre revista “Time” ºi numit de “Vanity
Fair” “Cel mai influent om din lume în
2010”, Zuckerberg pare un tânãr oarecare, fan al “Iliadei” lui Homer ºi stãpân
al câinelui Beast, un patruped din rasa
Puli, care are ºi el profil pe Facebook.
Într-un documentar difuzat de BBC Two,
ne e înfãþiºat ca un om care, deºi valoreazã cel puþin 20 de miliarde de dolari,
încearcã sã ducã o viaþã obiºnuitã, e adeptul stilului minimalist, îi place sã facã
mereu lucruri noi ºi adorã filmele

“Naºul”, “Matrix” sau “Hero: erou din
întâmplare”.
Rudele fondatorului Facebook þin ºi ele sã
trãiascã normal, deºi ar putea sã renunþe la
meseriile pe care le au. Mama ºi tatãl lui
deþin un cabinet stomatologic din 1978,
unde lucreazã împreunã. Casa familiei
Zuckerberg a rãmas la fel de decenii, cu
puþinã mobilã, o bucãtãrie micã, iar singurul lux evident sunt fotoliile în stilul
scaunelor de cinema, montate în faþa unui
televizor mare, scrie Daily Mail. Ed
Zuckerberg nu s-a atins de cele douã milioane de acþiuni pe care fiul lui i le-a dãruit
în semn de recunoºtinþã pentru cã l-a ajutat
sã demareze afacerea. Acum, acþiunile valoreazã în jur de 60 de milioane de dolari.
Sora lui Mark, Arielle, este manager al unei
companii din San Francisco, iar o altã sorã,
Donna, urmeazã un doctorat la
Universitatea Princeton ºi are un blog
despre mâncare. Singura din familie care
pare sã nu-ºi fi gãsit calea este Randy. Ea a
pãrãsit postul de director de marketing pentru a-ºi înfiinþa propria companie de social
media, cu care a dat greº.
Magda Comiºel
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