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FETIŠ
Jesen začnite aktivno ... in s 
pravimi malimi pripomočki, 
ki bodo motivacija tudi v 
teh nekoliko bolj »lenih« 
mesecih. 

KULINARIKA
Tokrat smo za vas pri- 
pravili pestro gurmansko 
popotovanje po sloven-
skih pivovarnah. Kje se 
boste ustavili najprej? 

CITYMAGAZINE.SI

Gejmerji, pozor! Prihaja 
Call of Duty: Modern War-
fare in videti je, da slovita 
avtorska skupina Infinity 
Ward ne spi na lovorikah.  
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DELI SVOJ BREZPL AČEN IZ VOD

GAMING



SUV Renault

Novi

KOLEOS

Renault priporoča renault.si

 Že za 

199 €/mesec*

Avtomatski menjalnik*

Paket zimskih pnevmatik**

Brezplačno obvezno in osnovno  
kasko zavarovanje za 1. leto**

5 let podaljšano jamstvo**

*Cena velja ob nakupu preko Renault financiranja. Izračun je narejen na dan 25.9.2019 za Novi KOLEOS ZEN Blue dCi 150 X-Tronic z avtomatskim menjalnikom. Maloprodajna priporočena cena z že 
upoštevanim popustom in DDV, znaša 26.100 €. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 14.281,92 € je narejen za dobo odplačila 96 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 
7,60 % in polog v višini 11.818,08 €. EOM = 10,61 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 20.328,39 €, od tega 
znašata zavarovalna premija 938,04 € in strošek odobritve kredita 285,64 €. Kreditojemalec vrne kredit v 96 mesečnih obrokih v višini 199,01 €. V mesečni obrok je vključeno zavarovanje za brezposelnost, 
nezgodno smrt in nezgodno invalidnost. **V financiranje je vključeno tudi brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto, ter brezplačno podaljšano jamstvo (5 let / 100.000 km oz. 150.000 
km za vozilo Koleos). Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 5.000 €, minimalnim trajanjem 24 mesecev in sklenitev zavarovanja vozila v drugem letu z Renault 
Financiranjem. Ob nakupu vozila prejmete tudi brezplačen paket zimskih pnevmatik. Pridržujemo si pravico do napak.

Poraba pri mešanem ciklu: 6,1–7,0 l/100 km. Emisije CO2: 160–183 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d-TEMP. Emisija NOx: 
0,042–0,055 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00027–0,00041 g/km. Število delcev (x1011): 0,07–0,95. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
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Kazalo
S. 4 /  DAN ZA  

LJUBLJANSKI GRAD

Oktober bo pester tudi na 
Ljubljanskem gradu, kjer so 
pripravili tri izjemne dogodke. 

S. 11 /  FETIŠ  

ECCO TREDTRAY

Danska blagovna znamka ECCO 
je modnim funkcionalnim čevljem 
za jesen in zimo dala svoj podpis. S. 16 /  KULINARIK A  

SLOVENSKO ZELENO ZLATO

Ena stvar drži kot pribito: ljubitelji 
piva v Sloveniji ne boste ostali 
praznih rok!

S. 20 /  GAMING

CALL OF DUTY: MODERN 
WARFARE

Prihaja novi COD, preprosto 
imenovan Modern Warfare, 
ki se ponovno odpravlja v 
sedanjost.  

S. 18 /  TEHNOLOGIJA

JE MICROSOFT NOVI APPLE? 

Microsoft se iz zaprašene 
korporacije spreminja v nare-
kovalca trendov, kar dokazuje 
s kopico izjemno zanimivih 
tehnoloških izdelkov.  

S. 27 /  F ILM MESECA

ZLOHOTNICA

V kinu vas čaka nadaljevanje filma 
o mogočni čarodejki, katere srce 
se je zaradi nesramne prevare 
spremenilo v kamen. 

LUCIJA MARKO
Lucija Marko, 
urednica
@lucymarko
lucija.marko@citymagazine.si

Uredniški nagovor
Oktober je zagotovo najboljši mesec jeseni. 
No, vsaj zame. Razigrane barve in »tolažilna 
hrana«, ki zamenja lahke poletne obroke, sta 
le dva izmed razlogov, zakaj je oktober tako 
čudovit. Tukaj je seveda še menjava skoraj 
celotne garderobe, kjer zdaj prevladujejo 
mehki puloverji, ki so nekje zadaj v omari – ali 
pa v kakšni škatli – čakali na svojih pet minut 
slave. Ulice mesta se spremenijo v šumeče 
avenije jesenskega bluesa, diši po pečenem 
kostanju, Facebook že ve, kdaj se bodo v 
prestolnici prižgale božične lučke, jaz pa niti 
tega še ne vem, ali se bom sploh našemila 
za noč čarovnic. Vse to je oktober, nekakšno 
pričakovanje. Morda je ta ljubezen oz. vzhi-
čenje le v mojem DNK-ju (rojena sem namreč 
na prehodu poletja v jesen) in v oktobru ni 
ničesar prav posebnega. Morda.

Da pa bo tudi vaš oktober poseben, smo 
pripravili novo številko vašega najljubšega 

brezplačnika, kjer boste našli veliko zanimi-
vih idej za preživljanje te jeseni. Na Ljubljan-
skem gradu so za vas pripravili odlične do-
godke (tudi za noč čarovnic, buahahaha) in 
izjemno fotografsko razstavo v sodelovanju 
z National Geographicom. Ne pozabite, da 
je oktober tudi mesec Ljubljanskega tedna 
mode, ki bo letos potekal od 21. do 25. ok-
tobra na novi idlični lokaciji, in sicer v Mu-
zeju za arhitekturo in oblikovanje. Da pa ne 
boste pozabili na sebe in zdravo življenje, 
smo pri pravili tudi izbor malih tehnoloških 
pripomočkov, ki bodo naredili veliko razliko! 
Še več odličnih vsebin vas čaka v nadaljeva-
nju in seveda na citymagazine.si, kjer za vas 
dnevno pripravljamo urbane novosti.

TA  M E S E C



Dan za 

LJUBLJANSKI GRAD, SKALNA DVORANA / LJUBLJANSKIGRAD.SI 
CENA VSTOPNICE VKLJUČUJE POVRATNO VOŽNJO Z VZPENJAČO

PETEK ZVEČER 
ZVENI DOBRO
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(NE)ZNANA / 
(UN)KNOWN 
(AVTORJI: 
BRANKO ČEAK, 
DOMEN PAL, 
JOŽE MAČEK)
Četrtek, 17. 10. 
 
Ljubljana. Skoraj desetletje 
nastajajoči fotografski 
cikel treh avtorjev odkriva 
prostore, ki so širši javnosti 

bodisi neznani in nedostopni bodisi gre za znane in že 
neštetokrat videne vedute, prikazane z drugačnih per-
spektiv, včasih tako nenavadnih, da sprva niti ne vemo, 
kaj točno gledamo. Prostor v podobah imajo tudi posa-
mezniki, nekateri neznani, podobno kot njihovo okolje, 
drugi neopaženi ali celo namerno prezrti.
 
Fotografski cikel je plod sodelovanja treh fotografov, ka-
terih posamično govorico večinoma določajo in omejujejo 
zakonitosti naročniške, najpogosteje promocijske foto-
grafije. Za to je potrebno precej znanja in še več tehnične 
opreme, a hkrati se zaradi različnih omejitev v avtorju 
kopiči ustvarjalna napetost, ki se želi izviti iz primeža 
naročnikovega pričakovanja in zamišljene ciljne skupine. V 
avtorju vre. Vre potencial ustvarjalnih teženj ...
 
In pije se kava in zvija tobak ...  
 
Razstava je nastala v sodelovanju z revijo National Geo-
graphic Slovenija._ 

do 12. januarja 2020 / Ljubljana /  
Ljubljanski grad, Galerija “S”

JAZZ CLUB LJUBLJANSKI GRAD
Petek, 18. 10. 
 
Svojevrsten prostor Skalne dvorane na Ljubljanskem gradu 
bodo od oktobra do decembra ponovno polnili zvoki jazza, 
soula, rocka, bluesa, hiphopa, ritma in bluesa ter balkanske-
ga pop fiusna. Koncertne večere bo 18. oktobra nadaljevala 
mednarodna skupina s samimi zvenečimi imeni jazza, Ratko 
Zjaca – ZZ International Quartet. 25. oktobra bodo vaša uše-
sa pobožali Uroš Perić & The Bluenote Quartet, 2. novembra 
pa mlada rock skupina Joker Out. V Jazz Clubu Ljubljanski 
grad se bodo ustavili tudi neverjetna vokalistka Maja Založnik 
z zasedbo Moonshine (8. novembra), ki bodo predstavili nove 
skladbe s sveže plošče Pieces. 15. novembra vas na Ljubljan-
skem gradu čaka večer sodobnega bluesa »In Recital with Blu-
es«, ki ga bo s svojo zasedbo pripravil novogoriški saksofonist 
Jani Šepetavec. Vabljeni v 
Jazz Club Ljubljanski grad 
vsak petek zvečer, saj »pe-
tek zvečer zveni dobro«._

do 27. decembra /  
Ljubljanski grad /  
Skalna dvorana

NOČ ČAROVNIC NA LJUBLJANSKEM GRADU
Sreda, 30. 10., in četrtek, 31. 10.  
 
Najbolj strašno noč v letu lahko preživite za zidovi gradu! Kako? Tako, da 
se udeležite dveh zabav za noč čarovnic, ki jih pripravljajo na Ljubljan-
skem gradu. Prva bo potekala na predvečer praznika vseh čarovnic, torej 30. oktobra, ko vas bo zaba-
vala urbana pop zasedba Xequtifz. Zvrst njenega glasbenega ustvarjanja se umešča med akustičnim in 
elektro discom ter plesno glasbo. 31. oktobra vas čaka večer legendarnih house in dance uspešnic z nem-
škim DJ-jem Tomom Novyjem, ki ga štejejo za enega izmed najbolj nadarjenih izvajalcev na glasbenem 
prizorišču. Mednarodni ugled si je pridobil s singlom Superstar. Kmalu se je uveljavil tudi na razvajenem 
trgu Velike Britanije. Uspešnici Pumpin je sledila izdaja njegove letne kompilacije pri Ministry of Sound, s 
čimer je postal prvi nemški izvajalec v tej seriji. Dogodek je brez vstopnine, obvezna je udeležba._

30. in 31. oktobra ob 21.00 / Ljubljanski grad / Skalna dvorana in Zgornji lapidarij
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URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

N A K U P  M E S E C A
Urbani utrip

MARSHALL MAJOR III 
VOICE
Je bil edini razlog, da še niste kupili 
brezžičnih slušalk, njihova slaba 
baterija? Kdor čaka, dočaka. Slušalke 
Marshall Major III Voice zdržijo z enim 
polnjenjem kar 60 ur predvajanja glas-
be! Slušalke ikoničnega videza bodo 
podpirale tudi Googlovo Asistentko, 
kateri bomo lahko ukazovali standar-
dne stvari, kot je npr. spreminjanje pe-
smi, branje sporočil ali poizvedovanje 
zanimivih informacij prek spleta._

marshallheadphones.com

Na pohodniški poti Juliana Trail ne 
boste osvojili nobenega gorskega vrha. 
V spoštljivi razdalji (270 kilometrov v 16 
etapah) in ob vznožju očakov vas bo pot 
vodila po robu Julijskih Alp in Triglavske-
ga narodnega parka. Peljala vas bo tja, 
kjer boste začutili pravi utrip življenja v 

Julijskih Alpah in spoznali bogato narav-
no in kulturno dediščino tega čudovito 
osupljivega gorskega sveta z neizmer-
nim biotskim bogastvom. Pot vas bo 
presenečala z edinstvenimi kulinaričnimi, 
kulturnimi, poselitvenimi in zgodovinskimi 
posebnostmi.

Juliana Trail vas ne bo postavila pred iz-
zive junaških osvajanj vrhov, temveč pred 
osebni izziv iskanja lastne vloge v odnosu 
do narave in odgovornega turizma._

dolina-soce.si

HUNTER & SUSNYARA: NINA ŠUŠNJARA IN HUNTER 
ZDRUŽILA MOČI
Hunter, kultna angleška modna znamka obutve z več kot 160-letno tradicijo, je to jesen 
slovensko modno sceno navdušila z novo kolekcijo do sedaj najbolj široke ponudbe 
Hunter izdelkov pri nas. Na posebnem modnem dogodku, ki je potekal v veleblagov-
nici Maxi v Ljubljani, pa je Hunter premierno predstavil tudi ekskluzivno sodelovanje 
s priznano slovensko oblikovalko in trendseterko Nino Šušnjara, dolgoletno ljubitelji-
co znamke, ki je letos postala tudi ambasadorka blagovne znamke. Zato je to jesen 
izbrala svoje najljubše kose iz nove Hunter kolekcije ter z njimi ustvarila štiri modne 
stajlinge, v katere je vpletla vse Hunter izdelke – oblačila, torbe, nahrbtnike in seveda 
tudi škornje kot najbolj prepoznaven modni kos. Ob nakupu le-teh boste v velebla-
govnici Maxi kot darilo prejeli posebne nogavice s prepoznavnim podpisom modne 
znamke Susnyara._

hunterboots.com

PREŽENITE COLD&FLU* IN BEEWELL** TO JESEN
Je še kaj bolj nadležnega od ščemenja v grlu, ko bi moral biti vaš glas 
odločen, ali nenadnega slabega počutja tik pred pomembnim dogod-
kom? Medex vam ponuja priložnost, da se svojega Cold&Flu (gripe 
in prehlada) lotite učinkovito – z okusnim instant napitkom, polnim 
naravnih izvlečkov, vitaminov in mineralov, ki zmanjšujejo utrujenost in 
izčrpanost ter podpirajo normalno delovanje imunskega sistema. Za 
blaženje razdra-
ženega grla in 
žrela pa lahko v 
žep pospravite 
BeeWell pršila, 
ki so na voljo v 
treh različnih 
okusih, a v enako 
priročni embalaži. 
Ameriški slamnik 
in ingver, žajbelj 
ali smrekovi 
vršički; že veste, 
kateri legendarni 
okus vam bo po-
magal prebroditi 
jesenske obvezno-
sti?_

medex.si
*gripo in prehlad
**bodite dobro

JULIANA 
TRAIL: NOVA 
POHODNIŠKA 
POT V 
JULIJSKIH 
ALPAH

T U R I Z E M

OGL ASNA VSEB INA
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Urbani utrip

www.arkopharma.si

Na voljo v lekarnah

BREZ DODANIH KEMIČNIH SESTAVIN, 
PESTICIDOV IN KONZERVANSOV

ODGOVORNO
ČEBELARSTVO

PREMIUM
MATIČNI MLEČEK

®

G E L É E  R O Y A L E  P R E M I U M

MATIČNI
Prvi z oznako 
odgovornega 

čebelarstva
ZA OTROKE IN  

ZA ODRASLE

MLEČEK

EKOLOŠKO 
PRIDELAN

BIOKAP: LASEM IN LASIŠČU 
PRIJAZNO BARVANJE LAS
Začetek jeseni je tu in že se spogledujemo z novimi 
modnimi zapovedmi, iščemo morda nove sloge ali 
želimo osvežiti svoj videz. In prav lepi in negovani 
lasje največ pripomorejo k naši dobri podobi. Ni 
pa pomemben le izbor prave pričeske in prave 
barve. Vse več uporabnic in uporabnikov se zave-
da pomena zdrave nege las in lasišča. In ravno 
barvanje las je tisto, ki lahko ob neustrezni izbiri 
barve za lase povzroči težave z lasiščem. Uporaba 
agresivnih barv ali barv slabe kakovosti pa lahko 
celo uniči lase.

Zato so v podjetju Phoebus konec septembra 
gostili predstavnika podjetja Bios Line, Rachele 
Vette in Alberta Scattolina, ki sta tako strokovni 
kot tudi laični publiki predstavila varno in lasem 
ter lasišču prijazno barvanje las z barvami BioKap, 
ki so izdelane na rastlinski osnovi, brez amoniaka, 
rezorcina in parabenov in edine barve na trgu, ki 
so testirane na nikelj. Barve so nežne in primerne 
za vse, ki imajo občutljivo lasišče, težave z lasmi in 
lasiščem, pa tudi za tiste osveščene uporabnike, 
ki skrbijo, da bodo njihovi lasje še dolgo zdravi in 
sijoči, lasišče pa dobro negovano.

Poleg barv je v liniji izdelkov za nego las BioKap na 
voljo še bogata paleta šamponov za vse tipe las in 
njihove tegobe, balzami, maske, negovalna olja in 
ampule proti izpadanju las. Tudi vsi izdelki za nego 
las so izdelani na rastlinski osnovi._

phoebus.si

BIOKAP: LASEM IN 
LASIŠČU PRIJAZNO 
BARVANJE LAS

OGL ASNA VSEB INA
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FETIŠ
LJUBIMO 
GIBANJE!

Jesen začnite aktivno ... in s 
pravimi malimi pripomočki! 
Prav z aktivnostjo in s pravo 
prehrano boste namreč po- 
skrbeli za zdravo in vitalno telo, 
še posebej v mesecih, ki sicer 
veljajo za nekoliko bolj »lene«. 
Ne pozabite, vztrajnost je ključ-
na. Tako, izgovorov ni več, sedaj 
pa začnimo migati!

ADIDAS
ULTRABOOTS 19

Da bi Ultraboost 19 poustvaril občutek druge kože 
na nogi, je adidas uporabil tehnologijo Primeknit 
360, ki zmogljivost združuje s čistim udobjem in z 
lahkotnostjo. Kombinacijo podpore in prilagodlji-

vosti zagotavlja posodobljena tehnologija 3D Heel 
Frame, v vmesnem podplatu pa je integrirana 

nadgrajena tehnologija Optimized BOOST._ 
adidas.com

Cena: 179,99 €



MYFITNESSPAL
ZA SLEDENJE VADBI IN ZAUŽITI 
HRANI
Ena najlažjih in najfunkcionalnejših aplikacij za 
sledenje vadbi in zaužiti hrani. Z njo skenirate črtne 
kode na živilih, aplikacija pa bo vnesla prehran-
ske podatke in kalorije. Različica za začetnike je 
brezplačna, za premium različico pa boste morali 
odšteti 9,99 € na mesec. Za iOS in Android._ 
myfitnesspal.com

NIKE+ RUN CLUB
ZA TEKAČE
S pomočjo GPS-a sledi vašemu 
gibanju, hkrati pa omogoča avdio 
vodene tekaške avanture za vse 
tipe tekačev. Z vadbami delate na 
moči, hitrosti in vzdržljivosti, na 
voljo so tudi motivacijska orodja. 
Za iOS in Android._ 
nike.com

SLEEP CYCLE
ZA REGENERACIJO
Aplikacija beleži in spremlja vaše 
gibanje ter kakovost spanca. Ko 
se približuje jutro, vas zbudi med 
ciklom lahkega spanca (znotraj 
uporabniško določenega časov-
nega obdobja), da ste čimbolj 
spočiti. Za iOS in Android._ 
sleepcycle.com

APLIKACIJE, KI BODO POMAGALE, DA SLEDITE CILJEM

CAMBRIDGE AUDIO
MELOMANIA 1
Slušalke Melomania 1 z 9-urno avtonomijo po enem 
samem polnjenju, najnovejšo generacijo tehnologije True 
Wireless in visokokakovostnim »britanskim zvokom« (gre-
at british sound), prinašajo neverjetno zvočno izkušnjo. 
So vodoodporne (standard IPX5) in odporne proti potu, 
prav tako pa delujejo z glasovnimi pomočniki, kot sta Siri 
in Asistentka Google._ 
cambridgeaudio.com
Cena: 169,00 €

SAMSUNG
GALAXY WATCH 
ACTIVE2
Galaxy Watch Active2 je 
najnovejši dodatek portfelja 
pametnih ur Galaxy. V primer-
javi s predhodnico ima, kot se 
spodobi, izboljšane številne 
funkcije. Beleži spanje, fitnes in 
obvladovanje stresa, hkrati pa 
vas obvešča o tistih stvareh, 
ki so vam najpomembnejše. 
Pametno uro Samsung Galaxy 
Watch Active2 lahko dobite 
v dveh različnih velikostih, in 
sicer premera 44 in 40 mm 
ter v dveh značilnih slogih: 
lahek aluminij s priložnostnim 
paščkom iz fluoroelastomera 
(FKM) ter model z vrhunskim 
nerjavnim jeklom z usnjenim 
paščkom._ 
samsung.com
Cena: 299,00 €

POWERDOT
2.0 UNO
Vas po vadbi bolijo mišice? 
PowerDot je eno najmanjših 
orodij na svetu, ki pomaga pri 
regeneraciji po vadbi. Pametni 
stimulator mišic se prek teh-
nologije Bluetooth poveže na 
intuitivno mobilno aplikacijo, 
ki nadzira 10+ programov, 
ti pa pomagajo pri hitrejši 
regeneraciji, pri utrujenosti 
po vadbi ali treningu in pri 
lajšanju bolečin v mišicah in 
sklepih. PowerDot med drugim 
z ogrevanjem mišič poskrbi, 
da ne prihaja do nezaželenih 
poškodb, kar je še posebej 
koristno, če se s športom 
ukvarjate profesionalno._ 
powerdot.com
Cena: 199,00 €

NUTRIBULLET
BALANCE

Pridobivanje hranilnih snovi iz 
hrane je postalo pametnejše! 

S pomočjo Bluetootha in vgra-
jene tehtnice vam 1.200-vatni 

Nutribullet Balance omogoča, 
da sledite kalorijam, ki ste 

jih zaužili, si določite cilje in 
prilagajate mešanice hranil, ki 
jih želite imeti v svojem smutiju 

– in vse to neposredno z mo-
bilnega telefona. Na aplikaciji 

vas čakajo tudi recepti, le-te 
pa lahko ustvarite tudi sami._ 

nutribullet.com
Cena: 245,00 €



FETIŠKLASIKA JE 
VEČNA!
DOBER PL A ŠČ J E OSNOV N I  J E SENSK0-
Z I MSK I  KOS VSA K E ŽENSK E .  ŠE V EČJO 
V R EDNOST I M A ,  ČE SPA DA M ED T IST E 
»V EČN E« KOSE ,  K I  VA S VSA KO H L A DN EJŠO 
SEZONO, N E GL EDE NA T R EN DE ,  POSTAV IJO 
NA PI EDE STA L MODN I H K R A LJ IC . 
IZBR A L I  SMO PET PL A ŠČEV,  K I  BODO VA Š 
EL EGA N T N I  SOPOT N I K V EČ L ET.

TED BAKER // 

Prefinjen plašč Ellgenc iz 
razkošne mešanice volne 
ter kašmirja v klasični črni 
barvi in s pasom._ 

430,00 €  
tedbaker.com

JONES // 

Klasično krojen volneni plašč Benz 
v čudoviti kamelji barvi, ki prepriča 
s svojim brezčasnim šarmom._ 

229,95 €  
jones-fashion.com

BODEN // 

Udoben plašč iz super-
mehke volne s kontrastni-
mi odtenki. Za »state-
ment« videz._ 

245,00 €  
boden.co.uk

ZARA // 

»Moški« plašč iz mešanice 
volne na dvojno zape-
njanje in z vzorcem ribje 
kosti._ 

89,95 €  
zara.com

MANGO // 

Plašč strukturirane teks-
ture iz mešanice volne na 
dvojno zapenjanje in s 
pasom._ 

149,99 €  
shop.mango.com

JONES // 

»It« torbica Norwegen v 
videzu kačje kože, ki bo 
popestrila vaš jesensko-
zimski stajling._ 

149,95 €  
jones-fashion.com
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ECCO TREDTRAY  // 

Ženski gležnjarji
Gležnjarji, podloženi z mehko volno. Dodatna 
opora z lahkotnim oblazinjenjem okoli gležnja._ 

169,95 €  

ECCO TREDTRAY  // 

Moški gležnjarji
Vododoporni čevlji v črni barvi, ki vsakdanji 
garderobi dajejo pridih »delavskih« čevljev. Čevlji 
so opremljeni z vezalkami in notranjo zadrgo._ 

179,95 €  

ECCO TREDTRAY  // 

Ženski gležnjarji
Stilsko dovršeni vodoodporni gležnjarji v črni 
barvi, izdelani iz nubuk usnja in podloženi z mehko 
volno._ 

149,95  € 

ECCO TREDTRAY  // 

Moški gležnjarji
Vododoporni čevlji v sivi barvi, ki vsakdanji 
garderobi dajejo pridih »delavskih« čevljev. Čevlji 
so opremljeni z vezalkami in notranjo zadrgo._ 

179,95 € 

ECCO TREDTRAY  // 

Ženski gležnjarji
Stilsko dovršeni vodoodporni gležnjarji v rjavi 
barvi, izdelani iz nubuk usnja in podloženi z 
mehko volno._ 

149,95  €  

ECCO TREDTRAY  // 

Moški gležnjarji
Možati čevlji za udobno hojo in moden
videz, podplati s profilom in dodatna
opora z oblazinjenjem okoli gležnja._ 

169,95 € 

ecco.com

FETIŠECCO TREDTRAY: 
MODNO IN 
FUNKCIONALNO

Danska blagovna znamka ECCO je modnim funkcionalnim čevljem za jesen in zimo dala 
svoj podpis. Kolekcija TREDTRAY je tako robustna in vzdržljiva. V skladu z utilitaristično es-
tetiko čevlje krasita gumijast podplat z globokim profilom in odličnim oprijemom ter usnje, 
odporno na vremenske vplive. V kolekciji so modni gležnjarji Derby, Chelsea in Chukka, 
kar dokazuje, da gre za estetsko vsestransko in močno linijo. Moda in funkcionalnost se 
tako srečujeta na skoraj vsakem koraku, čevlji pa so izdelani iz prvovrstnega nebrušenega 
usnja in nubuk usnja, ki so ju v svojih strojarnah razvili sami. Nosljivost je skoraj neomeje-
na: kombinirate jih lahko s temnimi kavbojkami in z usnjeno jakno, s hlačami in z oprije-
timi puloverji, s kavbojkami, z majico in s suknjičem, lahko pa tudi s temnimi hlačami in z 
dolgim plaščem. Kolekcija ECCO TREDTRAY je pripravljena na vse!_

OGL ASNA VSEB INA



1. 2. 3.

PRESENETLJIVO 
PREPROSTO: 
NOV NAČIN 
ČIŠČENJA OBRAZA
Pozabite na utrujajočo rutino čiščenja obraza in to 
vsakdanje opravilo spremenite v prav posebno razvajanje. 
Revolucionarna formula novih NIVEA čistilnih olj, ki se iz 
olja spremenijo v mleko, ima presenetljivo moč in zlahka 
odstrani nečistoče in celo vodoodporna ličila. Rezultat je 
povsem čista, gladka in mehka koža.

POVSEM DRUGAČEN 
IZDELEK ZA ČIŠČENJE 
OBRAZA 
Ko se zjutraj ali zvečer pripravljamo na 
čiščenje obraza, se vselej opremimo z 
blazinico vate in s čistilnim robčkom. Pri 
novih čistilnih oljih je dodatna oprema 
le še preteklost. Nova NIVEA čistilna olja 
za obraz delujejo povsem drugače in od 
nas ne zahtevajo ničesar drugega, kot 
da se prepustimo njihovi presenetljivi 
moči in nežni teksturi. Ta revolucionarni 
čistilni izdelek z naravnimi hranilnimi olji 
in nežnostjo čistilnega mleka odstrani 
vsakodnevno umazanijo, sebum in celo 
vodoodporna ličila z vek in obraza, pri 
tem pa ne draži kože._

TRI RAZLIČICE ZA 
RAZLIČNE TIPE KOŽE 
Tri različice čistilnih olj – NIVEA vlažilno 
čistilno olje za normalno kožo, NIVEA 
hranilno čistilno olje za suho kožo in NIVEA 
pomirjujoče čistilno olje za občutljivo kožo 
– so popolnoma prilagojene različnim 
tipom in potrebam kože. Izdelki poskrbijo 
za občutek popolnoma čiste, svilnato 
gladke in mehke kože._

REVOLUCIONARNA 
FORMULA 
Posebnost novih NIVEA čistilnih olj je 
formula, ki olje spremeni v mleko. Ko pride 
oljna formula v stik z vodo, se spremeni 
v mlečno teksturo. Izdelek se nato zlahka 
spere, za seboj pa pusti gladko in sijočo 
kožo. Vsaka od treh različic vsebuje dra-
gocena naravna olja, kot so kokosovo olje, 
olje grozdnih pečk in makadamijevo olje, 
ter zagotavlja vrhunske rezultate čiščenja 
kože, saj nemudoma odstrani ličila – tudi 
vodoodporna._

EMBALAŽA IZ 25 % 
RECIKLIRANEGA MATERIALA 
rPET 
Zaradi priročne embalaže z dozirnikom je 
odmerjanje čistilnega olja enostavno in 
hitro. Poleg tega sijoča plastenka iz ma-
teriala PET in vrhunski dizajn poskrbita, 
da embalaža polepša vsako kopalnico. 
Razen z lepo obliko se stekleničke novih 
NIVEA čistilnih olj za obraz ponašajo tudi s 
tem, da so izdelane iz 25 % recikliranega 
materiala PET (rPET). Trajnostna naravna-
nost izdelka je tudi v tem, da ga je mogo-
če sprati samo z vodo, zato blazinice vate 
niso potrebne._

KAKO UPORABLJAMO NIVEA ČISTILNA OLJA? 
Da je uporaba izdelka učinkovita, ga je treba nanesti na naslednji način:

KORAK: 

Iztisnite 1–2 brizga čistilnega 
olja v suhe dlani in vmasirajte 
v suho kožo obraza, pri čemer 
imejte oči zaprte. Olje raztopi 
ličila, sebum in umazanijo._

KORAK: 

Dodajte vodo, da nastane 
mlečna tekstura. Sprememba 
se zgodi ob stiku z vodo in 
je jasno vidna na koži. Voda 
ustvari občutek zelo lahke 
mlečne teksture._

KORAK: 

Temeljito sperite. Koža je po-
polnoma čista, svilnato gladka 
in mehka na otip. Obenem ne 
daje občutka suhosti._

NIVEA čistilna olja za obraz uporabite 
zjutraj kot čistilni izdelek za svež in 
negovan začetek dneva ali zvečer za 
odstranjevanje vsakodnevnih nečistoč in 
ličil, tudi vodoodpornih.

nivea.si

FETIŠ
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• NEŽNO ČISTI
• V TRENUTKU ODSTRANI LIČILA
• ZA SVILNATO GLADKO KOŽO

PREIZKUSITE NAJUČINKOVITEJŠE NIVEA ČISTILNO OLJE:

ČIŠČENJE OBRAZA

OLJE
V

MLEKO

NA NOV NAČIN

FORMULA,
KI SPREMENI

NOVO



Gurmanske postaje

R E S T A V R A C I J A / 

RESTAVRACIJA MANDALA 
V središču Ljubljane vas vabi nova veganska restavracija 
Mandala, ki je prava oaza miru in dobrega počutja. V 
pro stor so umestili jantro vastu puruša, ki širi pozitivno 
energijo, restavracijo pa spremenili v prostor s sedmimi 
območji oziroma s sedmimi čakrami, kjer si lahko vsak 
gost izbere svoj najljubši kotiček ali pa preprosto malce 
eksperimentira. 

Gostje lahko v restavraciji uživate v samopostrežnih dnev-
nih kosilih in v stalni ponudbi, kjer se jedi menjajo sezonsko. 
Na voljo so razne pastirske pite, jedi na žlico, lazanje, žepki 
iz pirine moke, zelenjavni ražnjiči, palačinke, odlične teste-
nine Radha Govinda itd. Žejo si lahko potešite z mango 
lasijem iz riževega mleka, limonado iz agavinega sirupa, 
pa tudi s priljubljeno kambučo. Posebna energetsko čista 
voda je na voljo v vrču Vita Juell iz posebnega stekla brez 
primesi svinca ter s palico z ajurvedskimi kristali, ki vodo 
obogatijo z energijo. Sladkosnedi boste prišli na svoj račun 
s presnimi torticami različnih oblik in okusov, z vegan-
skimi torticami s posebnimi sladili iz datljev in z drugimi 
dobrotami!

Med drugim v Mandali ponujajo tudi pogostitve in najem 
prostora v popoldanskem času za razne tematske večere, 
zaključene družbe, seminarje itd., po novem letu pa bodo 
na voljo tudi študentski boni._

Podhod Ajdovščina 4 / Ljubljana 
restavracija-mandala.si

B I S T R O / 

BISTRO REX 
Z odprtjem Bistroja Rex se je združilo vse tisto, kar potrebujemo 
na vogalu hitrega utripa prestolnice. Lačne dobrih okusov 
čakajo dobrote ekoloških in bioloških pridelovalcev (pice, te-
stenine, rižote, solate, dnevna kosila …), zraven se bo popolno 
prilegel kozarec vina ali piva. Za piko na i pa vas z ambientalno 
glasbo vabijo, da ustvarite trenutke, ki se jih bo vedno lepo 
spominjati._

Cankarjeva cesta 6/ Ljubljana 
rex-bistro.si

R E S T A V R A C I J A / 

GOSTILNA VIDA 
V starem delu Ljubljane vas pričakuje ljubka Gostilna Vida, kjer prisegajo 
na preprosto, iskreno, sveže, sezonsko, zeleno, premišljeno in okusno. Na 
meniju so tako zajtrki (frtalje, smuti sklede, palačinke …), predjedi, solate, 
sendviči, sklede, glavne jedi (tuna, goveje zarebrnice, hrustljavi losos, nasi 
goreng & satay …), sladice (pavlova, matcha tiramisu …) in naravna vina. 
Ne dvomimo, da se bo za vsakogar našla kakšna dobrota, zaradi katere se 
bo z veseljem vračal!_

Gornji trg 15 / Ljubljana 
gostilnavida.com

IZBOR

UREDNICE
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Uživajte edinstven okus v vsakem trenutku – z Manner kakavom! 

Ker roza osrečuje…

toplo prIporočamo!

Novo
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Kulinarika
SLOVENSKO  
ZELENO ZLATO

Ena stvar drži kot pribito: ljubitelji piva v Sloveniji ne 
boste ostali praznih rok! Kdor ima našo državico v 
malem prstu, ve, da kulinarično ponudbo vztrajno 
bogatijo mikropivovarji, ki so dokaz, da iz malega raste 
veliko. Tokrat smo za vas pripravili pestro gurmansko 
popotovanje po slovenskih pivovarnah. Kje se boste 
ustavili najprej?

GURMANSKI SPREHOD PO MIKROPIVOVARNAH

DRUGE SLOVENSKE MIKROPIVOVARNE
Green Gold Brewing / greengoldbrewing.com
Reservoir Dogs / reservoir-dogs.si
Barut / barutbrew.com
Mali grad / FB: Pivovarna Mali grad
Loo-blah-nah / looblahnah.com
Valjhun / FB: Pivovarna Valjhun
Ressel / pivo-ressel.si
Tektonik / tektonik.beer

PELICON
Neodvisna mikropivovarna deluje v osrčju Vipavske doline, 
v Ajdovščini. Varijo piva, ki so nefiltrirana, nepasterizirana in 
polnega okusa, takšna piva, ki jih radi pijejo tudi sami. Najpre-
poznavnejši so po pivu v slogu india pale ale z imenom the 3rd 
Pill (IPA), ki je med drugim v letu 2014 dobil dve srebrni nagradi, 
portal ratebeer.com pa ga je razglasil za najboljše slovensko 
pivo. Poleg omenjenih varijo tudi druga piva, seznam pa se 
vztrajno daljša. Če bi radi poskusili pivo pivovarne Pelicon, ga 
lahko naročite nepo sredno pri njih, saj v pivovarni razpolagajo z 
lastno distribucijo piva, našli pa ga boste tudi v izbranih gostin-
skih lokalih po Sloveniji._ 
 
pelicon.beerLOBIK BREWERY

Zgodba pivovarne Lobik se je začela s treningi veslanja in štirimi mulci, starimi 
med 15 in 17 let, ki si niso mogli kupiti piva. Zato so se odločili, da si ga bodo 
zvarili sami. Po letih trdega dela so leta 2016 le odprli svojo pivovarno, ki je hitro 
pristala med boljšimi v štajerski regiji.  
 
Njihov cilj je delati pivo, ki nosi nekaj več odstotkov alkohola in je malce bolj 
zapletenega okusa. V ponudbi imajo redna piva, specialna piva in katedralno 
serijo, kar pomeni, da boste pivoljubci končno le prišli v svoja (pivska) nebesa. 
Če bi radi okušali pivo pivovarne Lobik Brewery, jih lahko pozdravite v pivovarni v 
Rušah, sicer pa dobite njihova piva tudi v gostinskih lokalih po Sloveniji._ 
 
lobikbrewery.com

HUMANFISH
Zase pravijo, da so »kanonfutr« 
na fronti slovenske in evropske 
revolucije kraft piva. Izdelujejo 
več tradicionalnih, sezonskih 
in posebnih piv, ki jih prodajajo 
pretežno na slovenskem trgu, 
v zadnjih letih pa jih vedno več 
tudi izvažajo. Stalno imajo na 
zalogi tri vrste piva (pale ale, 
stout, india pale ale), dodatno 
pa še sezonske (nemški doppel 
beck, belgijsko pšenično, irsko 
rdeče). So ena redkih pivovarn, 
ki v okviru svojega delovanja po-
nujajo tudi vodene oglede, kjer 
vas v približno eni uri poučijo o 
varjenju piva. Pivo HumanFish 
lahko kupite v točilnici podjetja 
(nahajajo se na Vrhniki), prisotni 
pa so tudi v gostinskih lokalih 
po Sloveniji._
 
hfb.si

HOPSBREW
Avanturistični duh je pivovarja in lastnika pivovarne HopsBrew, 
Maxima, skupaj z družino iz rodne Rusije prinesel naravnost v 
Slovenijo. V zadovoljstvo ljubiteljev piva se mojster tradicional-
nega mešanja sestavin vedno potrudi, da piva začini z ravno 
pravšnjo noto ustvarjalnosti, s čimer je končna ponudba vedno 
izjemna. Poleg klasik, kot so pale ale, ipa in porter, HopsBrew 
vedno pripravi tudi nabor sezonskih popestritev. Zaradi široke 
ponudbe in privlačnega okusa je mogoče dobiti izdelke te 
mikropivovarne v številnih priznanih pivnicah ter gostinskih 
lokalih po Sloveniji._ 
 
hopsbrew.si
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SURFACE DUO
Microsoft verjame, da je pametni telefon, kot ga 
poznamo danes, stvar preteklosti. Surface Duo 
bo premogel dva zaslona z diagonalama 5,6 pal-
ca. Zanimivo je, da ga ne bo poganjal operacijski 
sistem Windows, ampak kar Android, in sicer z 
novo Microsoftovo preobleko. Podatkov o speci-
fikacijah naprave, s katero bo mogoče opravljati 
telefonske klice, še ni, znano je le to, da bo Duo 
prišel na prodajne police konec leta 2020._ 

SURFACE NEO
Podobno kot telefon Duo tudi 
tablico Neo krasita dva zaslona in 
preklopnost, le da sta zaslona tukaj 
9-palčna in da naprave ne bo poga-
njal Android, temveč kar prihajajoči 
operacijski sistem Windows 10X. Ta 
bo posebej prilagojen za naprave z 
dvojnimi zasloni in naprave z zasloni, 
občutljivimi na dotik. Surface Neo bo 
sicer s svojo odstranljivo tipkovnico 
in povezljivostjo s pisalom Surface 
Slim namenjen predvsem tistim, ki so 
večopravilni. Prav tako kot telefon 
Duo lahko tudi Nea pričakujemo šele 
konec naslednjega leta._ 

SURFACE EARBUDS
Microsoft je predstavil tudi brezžične slušalke 
Surface Earbuds, ki so opremljene z odstranjeval-
nikom šumov iz okolice. Zaradi svoje oblike so zelo 
udobne in pravi modni dodatek, hkrati pa naj bi 
tovrstna oblika koristila predvsem tistim, ki bodo 
v prihodnosti sistem Microsoft Office upravljali 
kar s kretnjami na površini slušalke. V prenosni 
škatlici bo dovolj energije za 24 dodatnih ur, 
slušalke pa naj bi z enim polnjenjem zdržale do 8 
ur predvajanja glasbe. Na voljo naj bi bile konec 
tega leta z začetno ceno okoli 250 evrov._ 

Je Microsoft 
novi Apple?

Za tehnološkega giganta Microsoft bi v preteklo-
sti težko trdili, da je bil inovativno podjetje. A se 
to v zadnjih letih izjemno spreminja. Iz nekoliko 
zaprašene koorporacije se je prerodil v nareko-
valca trendov. Če je nekoč razvijal le operacijske 
sisteme in programe, danes razvija kopico izjemno 
zanimivih tehnoloških izdelkov, ki iščejo niše in s 
svojim dovršenim dizajnom postajajo vzor drugim 
proizvajalcem. Pri Microsoftu danes ni tabujev o 
tem, s kom je vredno sodelovati, zato ne preseneča 
niti sodelovanje z Androidom pri operacijskih sis-
temih prihodnosti. Microsoft na ta način postavlja 
v ospredje uporabnika in uporabniško izkušnjo. Z 
napravo, podobno pametnemu telefonu z dvojnim 
zaslonom, ki jo pri trgovcih lahko pričakujemo šele 
konec leta 2020, pa pogumno zre v prihodnost.  
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SONY ALPHA 9 I I
Sony Alpha 9 II je obdržal 
enak senzor ločljivosti 
(24,2 MP) in število točk 
ostrenja kot predhodnik, 
novosti pa so opazne 
predvsem v načinu 
fotografiranja, saj je delo-
vanje korenito pohitril nov 
procesor Bionz X._  

sony.si

GOPRO HERO8 
BL ACK
Nova kamera se po videzu 
ne razlikuje od sedmice. 
Novosti so predvsem 
v notranjosti napra-
ve: druga generacija 
stabilizacije posnetkov 
HyperSmooth 2.0 deluje 
sedaj pri vseh ločljivostih. 
Izboljšana je tudi filtracija 
odvečnega šuma pri sne-
manju zvoka. _  

gopro.com

AMA ZON ECHO 
BUDS
Echo Buds bodo veliko-
dušno podpirale vse tri 
večje pametne asistentke 
(Alexa, Siri in Google 
Asistentka). Slušalke bodo 
zdržale do 5 ur predva-
janja glasbe, polnjenje v 
škatlici pa bo prispevalo 
še dodatnih 20 ur._  

amazon.com

ONEPLUS 7 T
OnePlus 7T je izboljšana 
različica modela 7 Pro. 
Ima izjemno privlačen 
OLED-zaslon, čitalnik 
odtisov pod zaslonom pa 
naj bi bil zdaj še hitrejši. V 
drobovju telefona se skri-
va procesor Snapdragon 
855+, 8 GB delovnega 
pomnilnika in 128 GB spo-
mina. Rahlo so izboljšane 
tudi kamere.._  

oneplus.com

SURFACE PRO 7
Hibridna tablica se od predhodnice 
navzven razlikuje le minimalno (diago-
nala zaslona in ločljivost ostajata enaki). 
Izboljšan je nabor procesorjev (Intel Core 
i3, Core i5 ali Core i7), nadgrajeni so tudi 
vhodi (na voljo je USB-C). Tu najdemo še 
digitalni fotoaparat ločljivosti 8 MP in 
spletno kamero, ločljivosti 5 MP. Z napol-
njeno baterijo bo imela tablica 10 ur in 
pol avtonomije. Poleg naprave je na voljo 
še novo pisalo Surface Slim, ki se polni 
popolnoma brezžično. Cene teh naprav 
se začnejo pri 899 evrih._ 

SURFACE PRO X
13-palčna tablica bo 

uporabljala sistem Win-
dows, opremljena pa bo 
z mobilnim procesorjem 

Microsoft SQ1, ki ga je za 
računalniškega giganta 
pripravilo podjetje ARM. 

Ta temelji na osnovi 
procesorja Snapdragon 

8cx, kar pomeni, da bo 
zmogljivost primerljiva s 
procesorjem Intel Core 

i5. Tablica bo imela tudi 
digitalni fotoaparat (10 

MP) in spletno kamero (5 
MP) ter podporo za hitro 

polnjenje. To bo tudi prva 
Microsoftova naprava, 
ki bo na voljo z umetno 

inteligenco. Zanjo bo tre-
ba odšteti od 1.149 evrov 

dalje._ 

SURFACE LAPTOP 3
Novi prenosnik Surface Laptop 3 bo na voljo v dveh velikostih 
(13,5 in 15 palcev), skladno s tem bodo prilagojene tudi zmo-

gljivosti. Večjega brata bo poganjal procesor AMD Ryzen 
Surface Edition z dodatnim grafičnim jedrom, kar naj bi bil 
tudi razlog, da naj bi bil ta za kar 70 odstotkov zmogljivejši 

v primerjavi s konkurenčnim MacBookom Pro. Manjšega 
brata bo poganjal Intelov procesor Core i5 ali i7. Oba bosta 
podpirala digitalno pisalo, imela večjo sledilno ploščico, nju-

na baterija pa bo z enim polnjenjem zdržala do 11 ur in pol. 
Cene manjšega prenosnika se bodo začele pri 1.149 evrih, za 

večjega pa bo denarnica lažja za najmanj 1.349 evrov._ 

BESEDILO & IZBOR:  
PETER SUSIČ 

KOTIČEK NOVOSTI

VEČ NA CITYMAGAZINE.SI
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CALL OF DUTY: 
MODERN WARFARE– 
STARA KROGLA V 
NOVEM OROŽJU

BESEDILO: SERGEJ HVALA

Živimo v krepko drugačnem svetu kot pred 
nekaj desetletji. Tehnologija je spremeni-
la naše vedênje in védenje, medsebojne 
odnose, ekonomijo, ekologijo in tudi vojaško 
udejstvovanje. Poklic vojaškega pilota, ki je 
bil zaradi junaških filmov nekdaj tako zaželen 
med mladino, se je korenito spremenil, saj 
piloti vse pogosteje sedijo na tleh in leteče 
stroje smrti krmilijo s pomočjo daljinskih 
povezav. Da, prav tako kot v videoigrah! 
Tudi moderne pehote se vse bolj naslanjajo 
na digitalno opremo. Še malo in sovražniki 
demokracije se bodo soočili s polrobotskimi 
bojevniki, ki posedujejo skoraj nadčloveške 
moči.

Videoigre so tja že krenile, med njimi strelska 
serija Call of Duty, ki si je v štiridelnem 
podnizu Black Ops ogledala bližnjo priho-
dnost vojskovanja, v Infinity Warfare pa 
medzvezdno. A publika po izkupičku sodeč 
tega ni preveč marala, zato se je CoD z 
WW2 predlani vrnil v drugo svetovno vojno, 
letos pa se znova odpravlja v sedanjost. 
Preprosto imenovani Modern Warfare je 
namreč ponovljena in prenovljena odskočna 
točka, ki so jo postavili trinajst let po izidu 
originalnega Sodobnega vojskovanja. Za 
zdaj je videti, da slovita avtorska skupina 
Infinity Ward ne spi na lovorikah.

IGRAL BOM SAM 

Kdor pozna številne predelave starih iger, ki jih 
polijejo s svežo barvo in jih s tleskom po zadnji 
plati pošljejo na trg, je upravičeno sumničav. 
Toda Activision in Infinity Ward sveto zagota-
vljata, da je novi Modern Warfare prav to – nov. 
Osrednji lik je še vedno angleški stotnik Price in 
zgodbena kampanja preskakuje med več pro-
tagonisti, toda misije, na katere se odpravijo, 
niso ponovljene iz MW iz leta 2007, njihov tak-
tični in čustveni domet pa je širši. Med drugim 
nastopimo v vlogi »teroristke« Farah in spoz-
namo njeno vse prej kot rožnato mladost, ob 
drugi priliki pa po bombnem napadu prispemo 
na londonski trg Piccadilly in se podamo v boj 
s teroristično celico, pri čemer je razdejanje in 
trpljenje postavljeno povsem v ospredje.

Infinity Ward skuša še drugače nagovarjati 
igralčev um. V kampanji je mogoče marsikaj pri-
zadejati civilistom – ali pa ne, odvisno, kako se 
odločimo. Je ženska, ki sega v otroški voziček, 
napadalka, ki bo od tam privlekla orožje in nas 
ustrelila, ali je morda panična mati? Na koncu 
naloge dobimo oceno, ki jo lahko skušamo z na-
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Gaming

daljnjim igranjem izboljšati, pri čemer lah-
ko razmišljamo, da pravi vojaki niso deležni 
tega razkošja. Žrtve in razdejanje ostanejo, 
duša se ne zaceli. Je pa misije vredno vno-
vič preigrati tudi zaradi večplastne zasno-
ve. Gnezdo sovražnikov lahko napademo 
po samurajsko ali pa se tiho prikrademo z 
nožem ali z ostrostrelsko puško.

IGRAL BOM V 
VEČIGRALSKEM NAČINU  

No, kakorkoli obrnemo, je osrednja dolgo-
ročna draž vsakega Call of Dutyja spletni 
večigralski način, ki traja tedne, mesece, 
včasih celo leta. Internetno streljanje v no-
vem MW-ju je prostrano in ambiciozno ter 
združuje stare obračune na manjših kartah 
v battle royale načinu, ki ga je prinesel 
Black Ops 4. Na eni strani so intimni obra-
čuni dveh ekip s po dvema igralcema brez 
taktičnega zemljevida v gunfight načinu, 
na drugi strani pa zemeljsko bojevanje, v 

katerem po štiriinšestdeset igralcev sode-
luje peš in z vozili. Ko se vmeša še posebno 
orožje v obliki raketnega napada, ki si ga 
priborimo z uspešnim udejstvovanjem, je 
občutek bojišča res fantastičen. Vmes je 
še kup drugih načinov, od kibernetskega 
napada, moštvenega do vedno popular-
nega dostavljanja bomb na določen kraj. A 
najbolj igrana načina bosta najverjetneje 
prav gunfight in ground war.

Najpomembnejši so hitri refleksi, po-
membno pa je tudi taktično obnašanje v 
prostoru, ki upošteva vojaške manevre. 
V novi različici igre so nekoliko upočasnili 
premikanje, orožje pa ima več odsunka, 
tako da je izvajanje zaporednih strelov 
mnogo težje. In še nekaj je krasno – prvič 
doslej se zaradi crossplaya v istem okvirju 
merijo lastniki različic za PC, PS4 in Xbox 
One. Včasih so bila bojišča ločena, zdaj pa 
je svet eno samo veliko bojišče._

callofduty.com/modernwarfare



FARMING SIMULATOR 19 PLATINUM EDITION 

Prodaja serije Farming Simulator je iz leta v leto boljša, kot bi se serija dotaknila nečesa 
prvobitnega v mestnem življu. Hja, kmetovanje na zaslonu je precej manj naporno in 
neprijetno kot resnično, zadovoljstvo pri opazovanju rasti pridelka pa je enako. V izdaji 
2019 je poudarek tudi na karseda celoviti mehanizaciji, ki prihaja iz tovarn najbolj znanih 
proizvajalcev. Valtri, Deutz-Fahru, Massey Fergusonu, New Hollandu in ostalim se je letos 
pridružil še znameniti John Deere s traktorji in z drugimi napravami. Prav tako je tu reja 
konjev s posebnim bonbončkom – konja je mogoče zajahati in se z njim odpraviti po vsem 
posestvu!_

farming-simulator.com

GRID – ULTIMATE EDITION

Dirkanje je eno pogostejših opravil v videoigrah, nova tovrstna igra GRID pa vanj usmeri 
izredno celosten pogled. Bodisi v pogledu od zadaj bodisi iz kabin je mogoče dirkati na 
pravih ali izmišljenih dirkalnih stezah širom sveta, sesti v licencirane avtomobile iz mnogih 
obdobij in težavnost nastaviti tako, da ustreza tako začetniku kot tudi mojstru. Slednji 
bodo veseli vpliva poškodb in vremena, vsakdo pa dobiva ocene glede na slog vožnje. 
Prav tako je mogoče ustvarjati lastne dirke. Resnično celovit paket!_

codemasters.com

LET'S SING 2020

Karaoke v obliki videoiger so še vedno priljubljene in Let's Sing 2020 bo gotovo ustrezal 
nadobudnim sobnim pevcem. Igra vsebuje trideset starih in novih uspešnic, kot so Sweet 
But Psycho Ave Max, Someone You Loved Lewisa Capaldija, One Kiss Calvina Harrisa 
in Due Lipe, Angels Robbieja Williamsa, Wannabe Spice Girls ter The Show Must Go On 
znamenite skupine Queen. Pojete lahko sami ali v štiričlanski družbi, se udejstvujete v 
številnih načinih, primerjate rezultate na spletni lestvici in celo miksate komade. Kupiti 
je mogoče paket brez mikrofona (v tem primeru delujejo drugi USB-mikrofoni ali mobilna 
aplikacija) oziroma z enim ali dvema namenskima mikrofonoma._

ravenscourt-games.com

SUPER MONKEY BALL: BANANA BLITZ HD

Primite se za banano, kajti proti vam se kotali »bananščina« Super Monkey Ball Banana 
Blitz HD! V tej osveženi, v višji ločljivosti obujeni različici priljubljene klasike je treba dobiti 
nazaj banane, ki si jih je prisvojil gusarski kralj. To naša opica stori s spretnim kotaljenjem 
v prozorni krogli, ki jo je treba vešče nagibati in upočasnjevati ter z njo pospeševati in 
skakati, pa tudi z deskanjem in drugimi aktivnostmi. Poleg stotih ravni igre v zgodbenem 
načinu je mogoče rušiti tudi časovne rekorde in sodelovati v miniigrah s prijatelji in z 
družino!_

sega.com
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5 / 505 GAMES

INDIVISIBLE

505games.com

3 / MAXIMUM GAMES

TRINE 4: THE NIGHT-
MARE PRINCE

trine4.com

4 / CODEMASTERS

GRID – ULTIMATE 
EDITION

codemasters.com

1 / ACTIVISION BLIZZARD 

CALL OF DUT Y:  
MODERN WARFARE

callofduty.com

2 / FOCUS HOME INTERACTIVE

FARMING SIMUL ATOR19  
– PL ATINUM EDITION

farming-simulator.com

TOP IGRE MESECA OKTOBRA
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Engrotuπ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje

Slovenija,
od kod
dobrote
tvoje?
TRGOVEC ©T. 1 
V PONUDBI IZDELKOV 
DOMA»EGA POREKLA

www.tus.si



AUDI RS7 SPORTBACK  

VRAŽJA ELEGANCA
Nekoč je veljal za najhitrejšo limuzino na svetu, tokrat pa išče 
svojo moč na vseh področjih – tako v eleganci kot tudi ultimativni 
športnosti. Njegova moč izhaja iz turbo 8-valjnika s hibridnim 
pogonom, ki novi RS7 Sportback požene do 100 kilometrov na 
uro v 3,6 sekunde. Medtem ko je pri standardnem RS7 Sportbac-
ku končna hitrost omejena na 250 km/h, lahko le-to s paketom 
dynamic povečate na 280 km/h, z vražjim paketom dynamic 
plus pa na kar 304 km/h. Novega modela RS7 Sportback ne 
bo težko ločiti od navadnega A7, saj ima RS mnogo lepotnih 
dodatkov, hkrati pa je za kar 40 milimetrov širši in 20 milimetrov 
nižji. Športna eleganca pa se seveda nadaljuje tudi v notranjosti. 
Na voljo bo 13 različnih barv, od tega bosta dve na voljo samo 
pri modelih RS (nardo siva in sebring črna). Z izkazano odlič-
nostjo se RS7 pridružuje najbližjima tekmecema – BMW M8 Gran 
Coupe in Mercedes-AMG GT 4-door. Je sploh treba poudarjati, 
da gre za izjemno seksi nemško trojico?_

audi.si

NOVI N ISSAN JUKE  

VEDNO NEKOLIKO POSEBEN  
Pri avtomobilu Nissan Juke so bila mnenja vselej deljena. Nekaterim 
je bil neizmerno všeč zaradi svoje drugačnosti, spet drugim nikakor 
ne. Nova generacija je naredila korak naprej k splošni všečnosti 
in postala manj revolucionarna kot predhodnik. Dizajn je zago-
tovo izboljšan, povečali pa so tudi nekatera razmerja. Potniki na 
zadnji klopi bodo imeli 5,8 centimetra več prostora za noge in 1,1 
centimetra več prostora nad glavo. V zadku boste našli 422 litrov 
prtljažnega prostora, kar je 20-odstotno povečanje v primerjavi s 
predhodnikom. Novega Juka bo poganjal 1,0-litrski 3-valjni motor 
s 117 konjskimi močmi, ki bo povezan z ročnim 6-stopenjskim ali s 
samodejnim dvosklopčnim 7-stopenjskim menjalnikom. Seveda so 
posodobljeni asistenčni sistemi, informacijski sistem ter povezljivost. 
Torej avtomobil, ki je v stiku s časom in trenutkom._

nissan.si

VOLKSWAGEN PASSAT

ZA VSE, KI DAJO VSE 
OD SEBE  
Na slovenske ceste je pred kratkim zapeljal najbolj 
izpopolnjen Passat doslej. S športno-harmoničnimi 
linijami in edinstvenim svetlobnim dizajnom vas bo 
navdušil že na prvi pogled, s funkcijo Travel Asisst 
ter z ostalimi inteligentnimi asistenčnimi sistemi 
IQ.DRIVE pa dokazal, zakaj na vseh poteh velja 
za najbolj zanesljivega partnerja. In tudi najbolj 
zabavnega, saj vas preko sistema Infotainment po-
veže s svetom ter omogoča glasovno asistenco in 
pretakanje medijskih vsebin (Apple Music in TIDAL). 
Ustvarjen zato, da vam prihrani čas. Idealen zato, 
da lahko uživate._

volkswagen.si
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Mobilno

JAN MACAROL
Avtomobilistični 
navdušenec ter vloger, 
ki za vas s sodelavci 
urednikuje rubriko 
Mobilno.  
janmacarol.com

L AND ROVER DEFENDER 

VEČNI KRALJ BREZPOTIJ  
Prvič po desetletjih je na trg prišel popolnoma prenovljeni Land Rover Defender, ki ga je 
Land Rover posodobil za 21. stoletje, hkrati pa je obdržal ikonično silhueto. Ne pustite se 
zavesti mehkejšim linijam, ampak se raje prepustite avanturam in raziskovanju. Defender je 
na voljo v dveh klasičnih karoserijskih izvedbah, in sicer trivratna različica z oznako 90 ter 
kot petvratni model z oznako 110. Slednji bo imel možnost razporeditve sedežev 5 + 2, kar 
pomeni, da bo v avtomobilu prostora za kar 7 popotnikov. S štirimi paketi dodatne opreme, 
ki vsakemu Defenderju dajo značaj in podpis, boste svoje vozilo lahko prilagodili na več 
načinov kot katerikoli prejšnji Land Rover. Poleg omenjenih paketov lahko izbirate še med 
posameznimi dodatki, kot so električni vitel z upravljanjem na daljavo, strešni šotor, tenda, 
strešni nosilec, s katerim lahko Defenderja spremenite v pravo pustolovsko vozilo ... Za 
največje avanturistične popotnike pa je na voljo folija v izbrani barvi karoserije, ki bo vozilo 
zaščitila pred popotniškimi površinskimi praskami. Na servisu bodo poškodovane »nalepke« 
le zamenjali z novimi. Defender bo na voljo z dvema dizelskima motorjema, s turbo štirivalj-
nikom in šestvaljnikom z blagim hibridnim sistemom. Oba motorja spremlja osemstopenjski 
avtomatski menjalnik. Land Rover pričakuje, da bo hibridni priključni Defender na voljo že 
leta 2020._

landrover.si

VOLKSWAGEN ID.3 

GLASNIK REVOLUCIJE  
Pred mnogimi desetletji, davnega leta 1938, je Volkswagen z lansi-
ranjem originalnega hrošča spremenil avtomobilsko industrijo. Zdi 
se, da bo prav ID.3 tisti avtomobil, ki bo za nemško podjetje enako 
pomemben. Gre namreč za prvo serijsko in v celoti električno vozilo 
za množično, »ljudsko« proizvodnjo Volkswagna. Na nek način je ID.3 
»pravnuk« originalnega hrošča, torej avtomobil, ki bo spremenil po- 
gled na električne avtomobile ter začel novo obdobje okolju prijazne 
mobilnosti za znamko Volkswagen. ID.3 prihaja v obliki tradicionalne 
petvratne kombilimuzine z avtonomnim dosegom baterije do 550 ki-
lometrov. Je arhitekturno popolnoma električni avtomobil, vendar je 
kljub svojim dimenzijam presenetljivo prostoren. Na voljo bo s tremi 
različnimi baterijami ter posledično s tremi različnimi dosegi, in sicer 
od 330 km pri 45 kWh do največjega dosega, 550 kilometrov pri 77 
kWh. Baterijo bo mogoče hitro polniti z močjo do 100 kW, kjer bo v 
pol ure »točenja« mogoče nabrati do 180 km dosega. ID.3 ima 204 
konje (150 kW), ki ponudijo 310 Nm konstantnega navora. Končna 
hitrost pa je omejena na 160 km/h. Za bodoče kupce je najpomemb-
nejša prav cena avtomobila, ki bo za vstopno različico ostala pod 
30.000 evri (cena še ni uradna). Če od cene odštejemo še subven-
cijo za električna vozila, lahko hitro ugotovimo, da je lahko prav ID.3 
pravi naslednik klasičnega Golfa._

volkswagen.si

NOVI RENAULT CAPTUR  

PREPOROD NAJVEČJE 
USPEŠNICE 
Renault je razkril prenovljenega Capturja. Slednji je 
bil zadnjih sedem let najbolje prodajani avtomobil v 
svojem segmentu, popolnoma prenovljena različica 
pa ponuja še več. Captur je po dolžini zrastel za celih 
11 cm, kar je v avtomobilskem svetu že skoraj vesolje, 
dobil pa je tudi nekaj novih premijskih možnosti, kot 
so npr. 18-palčna platišča, polne LED-luči (sprednje in 
zadnje), 11 zunanjih barv in 4 kontrastne strešne barve 
(90 možnih barvnih shem), strešne letve ter panoram-
ska streha. Njegov prirast se pozna v notranjosti ter v 
prtljažnem prostoru, ki je med največjimi v segmentu. 
Seveda nova generacija prinaša tudi vse asistenčne 
sisteme za voznika ter vse varnostne dodatke. Notra-
njost Capturja je evolucija predhodnika. Na armaturni 
plošči prevladuje velik navpični zaslon, tik pod njim pa 
so gumbi, ki nadzorujejo različne funkcije. Območje, na 
katerem je nameščena prestavna ročica, je dvignjeno 
zaradi boljše ergonomije, hkrati pa se je sprostilo nekaj 
prostora za shranjevanje, na voljo pa je tudi brezžični 
polnilec za telefon. Zvočni sistem, opcijsko nadgrajen 
s sistemom Bose, bo zadovoljil tudi najzahtevnejše 
kupce in avdiofile. Seveda so na voljo tudi prenovljeni 
pogonski agregati z znižanimi izpusti ter boljšo tehno-
logijo._

renault.si

  
AVTOMOBILSKO  
LETO  2020 
Letošnji avtomobilski salon v Frankfurtu – IAA 2019 jasno sporoča, da je 
elektrika tisto, kar bo v letu 2020 zapisano z velikimi začetnicami. Konec 
je obotavljanja in videti je, da se je neustavljivo zapisala v strategije vseh 
avtomobilističnih proizvajalcev. Tudi zaradi omejitve izpustov in kazni, ki 
jih bodo proizvajalci morali plačevati že v letu 2021 za preveč »umazano« 
tehnologijo. Volkswagen je tako predstavil Volkswagen ID.3, avtomobil, 
ki bo po mnenju mnogih prvi množični električni avtomobil, ki bo morda 
nadomestil legendarnega Golfa. Opel na trg pošilja električno Opel 
Corso, Land Rover Defender je postal blagi hibrid, mestnega Smarta pa 
boste lahko kupili le še z električnim pogonom. Leto 2020 je za vogalom 
in videti je, da bo popolnoma elektrificirano. Tukaj so nekatere glavne no-
vosti in avtomobili, o katerih velja razmisliti, če boste avtomobil kupovali 
v letu 2020. 

Pripravili smo pregled avtomobilov, ki bodo realnost že v letu 2020, ter 
nekaj zanimivih konceptov, s katerimi nam proizvajalci nakazujejo ne več 
tako zelo oddaljeno prihodnost. Poglejmo si torej avtomobile, ki jih bomo 
lahko vozili že leta 2020, pa tudi tiste, ki zrejo v prihodnost.

SKOK V NORO



NAJBOLJŠE srednje 
VELIKO SMUČIŠČE V 

Sloveniji
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Film meseca

Ljubitelji Disneyjevih filmov se zagoto-
vo še dobro spominjajo filmske zgod-
be iz leta 2014 o zlobni vili, ki je uročila 
Trnuljčico. Prvi del filma, ki je nosil 
naslov Zlohotnica, nas je popeljal v 
mlada leta mogočne čarodejke, kate-
re srce se je zaradi nesramne prevare 
spremenilo v kamen. Iz maščevanja je 
uročila kraljevo novorojenko Auroro, ki 
je zaradi uroka padla v stoletni sen. 
A prav zanjo se je kasneje izkazalo, 
da je ključ do sožitja med čarobnim 
gozdom in človeškim kraljestvom. Zlo-
hotnica spozna, da je Aurora ključna 
za spravo med kraljestvoma ter mir v 
deželi, zato je prisiljena z odločnimi 
ukrepi za vedno spremeniti oba sveto-
va, ki bodo dokončno prinesli mir.

Zgodba se zdaj nadaljuje. Odkar ju 
nismo videli, so bila tako vladarici zla 
kot tudi Aurori leta naklonjena – njun 
odnos, ki je bil sicer ustvarjen na te-
melju zlomljenega srca in maščeva-
nja, je zacvetel. Kljub temu pa je sov-
raštvo med ljudmi in vilami še naprej 
prisotno. Aurorina bližajoča se poroka 
s princem Phillipom je razlog za slav-
je tako v kraljestvu Ulstead kot tudi v 

sosednjem Mo-
orsu, s katerim 
se zaradi poro-
ke povezuje. Ko 
nepričakovano 
srečanje pri-
nese močnega 
zaveznika, pa 
Zlohotnica in 
Aurora v veliki 
vojni spet zav-
zameta naspro-
tni strani …

V glavnih vlogah se vračata Angelina 
Jolie kot Zlohotnica in Elle Fanning 
kot princesa Aurora. Ekipi igralcev 
se je v nadaljevanju pridružila tudi 
Michelle Pfeiffer kot kraljica Ingrith, 
ki je v prvem delu še ni bilo, zdaj pa 
nastopa kot nasprotnica Zlohotnice 
in Aurorina zaveznica. Prav tako v 
nadaljevanju igrajo Sam Riley, Imel-
da Staunton, Juno Temple in Lesley 
Manville, med tistimi, ki so se igralski 
ekipi pridružili na novo, pa je priznani 
britanski gledališki in filmski igralec 
Robert Lindsay._

ZLOHOTNICA: 
DOMIŠL J IJSK A PUSTOLOVŠČINA /// ZDA , 2019, MALEFICENT: MISTRESS OF EV I L

Režija: Robert Stromberg.
Igrajo: Angelina Jolie, Elle Fanning, 
Michelle Pfeiffer, Sam Riley, Robert 
Lindsay in drugi. 

od 17. oktobra / Cineplexx, Kolosej

Foto: © Disney  

VLADARICA ZLA

OGL ASNA VSEB INA



TERMINATOR: 
TEMAČNA USODA 
ZDA, KITAJSKA, 2019,  
TERMINATOR: DARK FATE

Sarah Connor in originalni 
Terminator T-800 morata 
rešiti mlado dekle pred novim 
Terminatorjem iz prihodnosti._

BITK A ZA 
MIDWAY 
ZDA, KITAJSKA, 2019, 
MIDWAY

V kina prihaja epski spektakel 
o bitki za Midway, z bogato 
igralsko zasedbo in režiser-
jem Dneva neodvisnosti._

od 31. oktobra /  
Cineplexx, Kolosej

od 7. novembra /  
Cineplexx, Kolosej

Jennifer Aniston in Reese Witherspoon koproducirata in 
igrata v seriji, ki se poda za zakulisje jutranje informativne 
oddaje. Potem, ko Mitcha Kesslerja (Steve Carrell), pri-
ljubljenega voditelja in partnerja Alex Levy (Jennifer Ani-
ston), v jutranji oddaji obtožijo spolnega nadlegovanja, 
se Alex bori, da bi održala službo. Pri tem se zaplete v 
bitko z Bradley Jackson (Reese Witherspoon), novinarko, 
ki bi rada zavzela Alexino mesto. Premiera je napovedana 
za 3. november._

To je serija, ki obljublja, da 
bo zapolnila praznino v srcih 
oboževalcev Igre prestolov. 
Gre za adaptacijo fantazijskih 
romanov Philipa Pullmana, ki 
jo bo oživila zvezdniška zased-
ba (James McAvoy, Ruth Wil-
son, Dafne Keene …). Dafne 

bo zaigrala kot Lyra, dekle, ki je v fantazijskem, a nevar-
nem svetu ujeta v boj med verskimi fanatiki in znanstveni-
ki. Premiera je napovedana za 4. november._

Serija Varuhi delno te-
melji na istoimenskem 
grafičnem romanu iz 
80. let prejšnjega sto-
letja, ki je leta 2009 
dobil tudi svojo filmsko 
različico. Slednji še 
danes filmske kritike 
in ljubitelje tega žanra 
deli na dva pola. Kaj 
lahko torej pričaku-

jemo? V seriji bomo spremljali alternativno sodobno res-
ničnost v ZDA, kjer so superjunake oblasti izobčile zaradi 
njihovih nasilnih metod. Nekateri med njimi si vseeno pri-
zadevajo zanetiti revolucijo, drugi pa jim skušajo to pre-
prečiti. Premiera je napovedana za 21. oktober._

Poljska fantazijska knjižna se-
rija The Witcher je že dobila 
svojo superpriljubljeno video-
igro, zdaj pa se bo preselila 
tudi na male zaslone. Henry 

Cavill bo zaigral kot heroj in lovec na pošasti Geralt of 
Rivia, pridružili se mu bosta še princesa Ciri in čarovnica 
Yennefer. Če torej spadate med navdušence ene najbolj 
priljubljenih fantazijskih franšiz na trgu, vam bo Netflixo-
va adaptacija ponudila natančno poustvaritev temačne-
ga sveta, kjer kraljujejo pošasti. Premiera je napovedana 
za jesen 2019._

Netflix se je pred kratkim poslovil od dveh svojih velikih 
serij: politične drame Hiša iz kart (House of Cards) in za-
porniške drame Oranžna je nova črna (Orange is the New 
Black). To jesen so udarili z najstniško različico Hiše iz kart, 
ki se osredotoča na bogatega srednješolca iz Santa Bar-
bare z velikimi ambicijami, da nekega dne po stane predse-
dnik ZDA. A najprej bo moral zasesti predsedniški stolček 
na svoji šoli. Serijo že lahko spremljate na Netflixu._

APPLE+, 2019

THE MORNING SHOW

HBO, 2019

HIS DARK 
MATERIALS

HBO, 2019

VARUHI NETFLIX, 2019

THE 
WITCHER

NETFLIX, 2019

THE POLITICIAN

Zunaj se bo ohladilo, na televizijskih zaslonih pa poš-
teno ogrelo! Na male zaslone namreč prihajajo nove 
serije, hkrati pa se vračajo številne uspešnice, ki jih 
že komaj čakamo. HBO obljublja, da bodo s serijo His 
Dark Materials zapolnili praznino v srcih oboževalcev 
Igre prestolov (na enak učinek stavijo pri Amazonu s 
serijo Carnival Row), to jesen pa bosta zaživeli tudi dve 
novi platformi, Apple+ in Disney+ (ta pri nas na žalost 
zaenkrat ne bo na voljo), ki stavita na zvezdniško za-
sedbo in aktualnost.

#WATCHLIST: 
SERIJE JESENI

ŽIVI MRT VECI  
THE WALKING DEAD, 
AMC, 6. OKTOBER

NADNARAVNO  
SUPERNATURAL,  
CW, 10. OKTOBER

KRONA  
THE CROWN,  
NETFLIX, 17. NOVEMBER

ČUDOVITA GA. 
MAISEL  
THE MARVELOUS MRS. 
MAISEL, AMAZON,  
6. DECEMBER

BREZ SRAMU  
SHAMELESS,  
SHOWTIME,  
3. NOVEMBER

RIVERDALE  
CW, 9. OKTOBER

NA 
TELEVIZIJO 
SE TO 
JESEN Z 
NOVIMI 
SEZONAMI 
VRAČAJO:

CITYMENI ...  
FILMSKE
PREMIERE
OKTOBER 
IN NOVEMBER
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Knjige

Kultura

THE BRAND NEW HEAVIES
Nedelja, 27. 10. 
 
Konec oktobra bo v znamenju londonske acid-jazz scene, saj se v Ljubljano z novim 
albumom vrača legendarna britanska acid-jazz zasedba The Brand New Heavies, ki 
bo nastopila v sklopu serije koncertov Musicology Barcaffe Sessions. V tridesetih letih 
delovanja so nanizali kar 16 uspešnic, ki so pristale med top 40 skladbami na svetovnih 
glasbenih lestvicah, svoje albume okitili s platinastimi nazivi, ves ta čas pa ostali zvesti 
svojemu zvoku in se niso uklonili sodobnim komercialnim smernicam. V Ljubljani bodo 
poleg novega albuma TBNH, ki so ga izdali septembra letos, odigrali tudi vse legendarne 
uspešnice, ki so zaznamovale pretekla tri desetletja: Dream on Dreamer, You’ve Got a 
Friend, Never Stop, Boogie, Day by Day, I Like It ..._

27. oktobra ob 20.00 / Ljubljana / Kino Šiška

VELIKI GATSBY
Četrtek, 7. 11. 
 
Razkošna pripoved o skrivnostnem bogatašu, ki postane žrtev lastne lju-
bezni in prepričanja, je hkrati tudi zgodba o ljubimcih, ki si nista usojena. 
Dogaja se v svetu nepredstavljivega bogastva, omame in temačnih ob-
sesij, v katerem vlada grozljiva moralna praznina. Osrednji junak je sicer 
zasnovan kot mit, katerega triumfalna pot pelje v propad, tragični konec 
pa kljub temu nagovarja z mislijo, da je človek kot posameznik pomemb-
na entiteta. S tem pa se slej ko prej spomnimo tudi na svet, v katerem 
živimo danes in v katerem je za resnične vrednote vedno manj prostora. 
Glasbeno podobo predstave navdihuje živa, dinamična in svetovljanska 
energija izjemnih ameriških skladateljskih imen._

Odrska priredba in koreografija: Leo Mujić.

7. novembra ob 19.30 / SNG Opera in balet Ljubljana

/ D R A M A

/ K O N C E R T
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Margaret Atwood

The Testaments //

V tem briljantnem nada-
ljevanju pripovedi Deklina 
zgodba (The Handmaid’s 
Tale) priznana avtorica 
Margaret Atwood odgo-
varja na vprašanja, ki 
bralce mučijo že desetle-
tja. Na koncu prvega dela 
pripovedi smo namreč 
ostali brez vpogleda 
v prihodnost služkinje 
Offred. Kaj jo torej čaka? 
Svoboda, zapor, smrt? Z 
The Testament je čakanja 
končno konec. Margaret 
Atwood zgodbo postavi v 
obdobje 15 let po tem, ko 
je Offred stopila v nezna-
no, pripovedujejo pa jo tri 
ženske iz Gileada._

Edward Snowden

Permanent Record //

Edward Snowden, mož, 
ki je tvegal vse, da bi 
razkril sistem množičnega 
nadzora ameriške vlade, 
prvič razkrije zgodbo o 
svojem življenju, vključno 
s tem, kako je pomagal 
zgraditi ta sistem in kaj 
ga je motiviralo, da ga 
je poskušal porušiti. 
Memoari so izreden prikaz 
mladeniča, ki je odraščal 
na spletu, človeka, ki je 
postal vohun, žvižgač in 
izgnanec. Napisani so s 
hudomušnostjo, milino 
in strastjo. Permanent 
Record je ključni memoar 
naše digitalne dobe in 
usojeno mu je, da postane 
klasika!_

Stephen King

The Institute //

Sredi noči, v mirni soseski 
v predmestju Minneapolli-
sa, vlomilci umorijo starše 
Luka Ellisa, njega pa na-
ložijo v črn SUV. Celotna 
operacija traja manj kot 
dve minuti. Luke se zbudi 
v inštitutu, v sobi, ki je 
videti natanko kot njegova 
doma, le da ta nima okna. 
Zunaj njegovih vrat so še 
druga vrata, za katerimi 
se nahajajo drugi otroci 
s posebnimi talenti - tele-
kinezo in telepatijo -, ki so 
se na tam mestu znašli na 
enak način kot Luke. V tej 
najbolj zlovešči ustanovi 
na svetu Mrs. Sigsby in 
njeno osebje neusmiljeno 
delajo na tem, da te daro-
ve izženejo iz otrok._

URE, DNEVI, ČAS
Torek, 22. 10. 
 
Drama Ure, dnevi, čas je nastala po motivih romana Ure Michaela 
Cunninghama. Razdrobljeno, fragmentarno dramsko besedilo ob 
pomoči montaže prikazuje en dan življenja treh žensk. Te živijo v različnih 
zgodovinskih obdobjih in na različnih koncih sveta: pisateljica Virginia 
Woolf v predmestju povojnega Londona (1923), gospodinja Laura Brown v 
povojnem Los Angelesu (1949) in Clarissa Vaughan konec drugega tisoč-
letja v New Yorku. Druži jih slavna knjiga Virginie Woolf Gospa Dalloway: 
Virginia jo seveda piše, Laura bere, Clarissa pa živi. Vsaka izmed njih se 
spoprijema z urami dneva. Pri tem pa ne gre zgolj za splošno, nedoločeno 
minevanje časa, temveč za čas, ure, dneve, v katerih opazujemo njihovo 
lastno minevanje in ginevanje v neuresničenih željah. Po romanu je bil 
posnet tudi film Ure do večnosti (2002) z znamenitimi igralkami Meryl 
Streep, Nicole Kidman in Julianne Moore._

Režija: Mojca Madon.

22. oktobra ob 20.00 /  
Mestno gledališče ljubljansko
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NAJ VAS NA POTI DO 
ZMAGE NIČ NE USTAVI. 
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NAPITEK ZA HITRO POMOČ IMUNSKEMU SISTEMU.

Ponosni sponzor alpske smučarske
reprezentance in družinskih vezi.
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Za vse, ki dajo  
vse od sebe.

Emisije CO2: 163−36 g/km. Kombinirana poraba goriva 7,7−1,6 l/100km. Emisijska stopnja: EURO 6. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Nekatera prikazana in navedena oprema je na voljo opcijsko.* Nekateri sistemi IQ.DRIVE so na voljo 
opcijsko.** Pred prvo uporabo je potrebna registracija. Slika je simbolna. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. 

Novi Passat in Passat Variant. 
Zanesljivi partner, s katerim boste varni na poti do vsakega cilja – tudi v največji gneči. 
Z asistenco Travel Assist, ki bo namesto vas ohranjala smer in hitrost, ter ostalimi 
inteligentnimi asistenčnimi sistemi IQ.DRIVE*. S serijsko opremo, kot so navigacijski 
sistem Discover Media, dostop do pretakanja medijskih vsebin, dostop do storitev We 
Connect**, in s serijskimi LED žarometi.  
Z vsem, kar vam bo poenostavilo življenje!

Na poti do avtonomne vožnje.
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