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TEHNOLOGIJE
Kaj nas je v letu 2019
najbolj navdušilo? Za vas
smo izbrali »crème de
la crème« tehnoloških
igračk, ki tako rekoč
nimajo konkurence.

FILM MESECA
FETIŠ
Barva leta 2020 je klasično modra. Ta je simbol
mirnosti, zaupanja in
povezanosti.

Saga se končuje, a zgodba
bo živela večno! V kina
prihaja zadnji del Vojne
zvezd, ki vas bo ponesel
na epsko popotovanje v
galaksijo.
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PRAZNIČNI PLES

DAN NORIH BOŽIČNIH
PULOVERJEV

POMIRJUJOČA MODRINA

Odplešite praznikom naproti na
parketu Ljubljanskega gradu.

20. december je dan norih božičnih puloverjev. Ga že imate?

Klasično modra barva bo
zaznamovala leto 2020.

S. 18 /
O B DA R OVA NJ E
30 IDEJ ZA DARILA
S čim boste letos presenetili
svoje najdražje?

S . 39 / F I LM

S. 24 / DOM
LETO EKSCESA IN NARAVE

VOJNA ZVEZD: VZPON
SKYWALKERJA

Trije trendi v notranjem
oblikovanju, ki bodo v letu 2020
vodilni.

Pred nami je poslednje epsko
popotovanje v galaksijo daleč,
daleč stran.

Uredniški nagovor
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NAPREJ! To je napis na moji pisalni mizi, to
je ozadje na mojem pametnem telefonu.
Spremlja me v različnih življenjskih obdobjih in služi kot osebna maksima, saj je moj
cilj, da v življenju rastem, napredujem ter
pridobim več znanja in spretnosti na čisto
vsakem življenjskem področju. Ta proces
razmišljanja se je začel, ko sem pred leti
prvič pretekla maraton. Spominjam se, da
sem si to obupno želela, miselni proces pa
se je nato nehote prelil še na druga področja mojega življenja. Konec koncev tudi
na službeno, torej na uredniško funkcijo.
Pri Cityju namreč še kako radi pogledamo
naprej in (vsaj) prste namočimo tam, kjer jih
ni še nihče. To pa je tudi naša novoletna zaobljuba! Prinašati vsebine v formatih, kot jih
niste vajeni, prinašati novosti in trende, kot
jih še niste zasledili. NAPREJ, dragi bralci,
samo naprej!

V naši zadnji številki letos vam ponujamo
pogled na leto v izteku in na leto 2020. Kaj
nas je najbolj navdušilo, česa se najbolj veselimo? Seveda smo vključili tudi ideje za
obdarovanje, če smo natančni, 30 kul idej za
darila, ki jih lahko podarite svojim najdražjim. Seveda poleg vašega časa in ljubezni,
ki sta izjemnega pomena in še vedno med
najlepšimi darili, ki jih lahko nekomu izročite.
In kot se spodobi, še moje božično-novoletno voščilo. Želim vam, da vas letos pod božičnim drevescem počaka ne le tisto, kar si
želite, temveč tudi tisto, kar zares potrebujete. Naj vas pričakajo paketi ljubezni, spoštovanja, sreče in največje dobrine – zdravja. Leto 2020 pa naj bo karseda uspešno in
mirno ter glejte NAPREJ! Še naprej ostanite
naši zvesti bralci in sledite urbanim novostim na citymagazine.si._

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

Foto: Jure Horvat in zdiopTrio

Dan za

/

Praznična okrasitev Ljubljane je letos bogatejša za atraktivno velikansko
snežno kroglo, kjer je Peugeot na ogled postavil svojo idejo prihodnosti, novi
Peugeot 208, ki prihaja v Slovenijo že takoj v začetku leta 2020. Prihodnost je
že tukaj in ni dolgočasna!

VODENI OGLED PO RAZSTAVI
(NE)ZNANA Z AVTORJI BRANKOM
ČEAKOM, DOMNOM PALOM IN
JOŽETOM MAČKOM

Vabljeni na ogled te velikanske snežne krogle, v kateri je novi Peugeot 208 odet
v poseben prazničen ambient, na ploščadi Ajdovščina in pred halo A v BTC-ju
v Ljubljani._

Torek, 17. 12., in torek, 7. 1.

DECEMBER

/ P L E S N I

R A Z S TAVA

Soavtorski zdiopTrio bo v vodenem ogledu »razmaknil«
fotografije razstave (NE)ZNANA, da bo možno videti izza
njih. Avtorji bodo pojasnili, kaj jih je vodilo pri iskanju in
izbiri motivov, povedali več o medsebojnem sodelovanju
in soavtorskem troboju ter brzdanju ega … Vse skupaj bo
podloženo z dobro mero anekdot. Iskanje tudi meščanom manj znanih
motivov ali vrtoglavih pogledov na znane vedute, dnevi ogledov in priprav
ter včasih več kot 24-urna produkcija ene same fotografije, osvetljevanje
s prek 30 viri filmske luči, plezalski in scenski vložki številnih sodelavcev
ter številne anekdote dolgih snemalnih dni bodo obiskovalcem ponudile
izkušnjo (NE)ZNANE v raznoterih niansah njenega desetletje trajajočega
mladega življenja. In mlada, kot je, obljublja polnokrvno odraščanje v prihodnje. Na vodenem ogledu bo priložnost tudi za vprašanja in odgovore
o tehnični plati ustvarjanja in osvetlitve fotografij. Skratka, akcija, drama,
komedija in pridih romantike! Bodite zraven.
Najave sprejemajo do zapolnitve prostih mest oz. do vključno ponedeljka,
16. decembra 2019, na e-naslovu: helena.turk@ljubljanskigrad.si ali po
telefonu na št. 01/306 42 35._

17. decembra in 7. januarja ob 18.00 /
Ljubljanski grad / Galerija »S«
V E Č E R

GRAJSKI PRAZNIČNI PLES
Sobota, 21. 12.

Foto: arhiv organizatorja
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DECEMBER

od 6. decembra 2019 do 6. januarja 2020 /
oddolgocasi2020.si

F O T O G R A F S K A

17

VELIKANSKA SNEŽNA KROGLA SREDI LJUBLJANE

Plesni parket Ljubljanskega gradu že več let vabi plesalce na nepozabne dogodke, ki so
tematsko obarvani in primerni za vse plesne okuse. Za vse ljubitelje plesa in praznične
glasbe je tokratni plesni večer idealna priložnost za ponovni obisk Ljubljanskega gradu,
sprehod med grajskimi stojnicami in pogled na čudovito okrašeno Ljubljano. Dogodek je
tudi priložnost za druženje, nepozabno darilo ali zgolj povabilo na ples ob koncu leta. Na
Palacijevem parketu boste plesali v ritmih latinskoameriških plesov, v Stanovski dvorani pa
ob standardnih plesih. Za najlepšo praznično glasbo bosta poskrbela didžeja, za prijetno
vzdušje na plesu pa vsi, ki boste obiskali Ljubljanski grad in odplesali praznikom naproti._

21. decembra ob 20.00 / Ljubljanski grad /
Palacij in Stanovska dvorana
OGL ASNA VSEBINA
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JANUAR
07

/ D O G O D E K

SVETOVNI DAN SNEGA
Sobota, 18. 1.

Planica bo sredi januarja gostila dogodek, ki bo istočasno potekal na številnih
prizoriščih po svetu – svetovni dan snega. Nazadnje so se organizatorji slovenske različice tako zelo potrudili, da jim je Mednarodna smučarska organizacija
podelila nagrado za najboljši svetovni dan snega v letu 2019! Tako lahko
pričakujemo, da bo dogodek, ki ga odlikujeta pester nabor zimskih aktivnosti
in promocija športa med mladimi, januarja 2020 samo še bolj nepozaben. Udeležba bo za vse obiskovalce brezplačna, verjamemo pa, da se ga bodo najbolj
razveselili prav otroci. Planica je zakon!_

/ M U Z I K A L

SIMPLY THE BEST – THE TINA TURNER STORY
Sreda, 5. 2.
V sklopu velike evropske turneje ob 80. obletnici rock legende v Slovenijo
prihaja dolgo pričakovan muzikal Simply the Best – The Tina Turner Story,
ki v tujini žanje velike uspehe. Predstava vas bo popeljala skozi življenje rock
legende Tine Turner, od njenih začetkov, prek vznemirljivega obdobja z možem
Ikom Turnerjem, pa vse do njene vrnitve in vrhuncev njene samostojne kariere.
Energična glasba, vrhunska zasedba, privlačna kostumografija, plesni vložki
... Zaradi vsega tega vas bo muzikal z energičnimi uspešnicami kar »odtrgal«
s sedeža._

5. februarja ob 20.00 / Ljubljana / Gospodarsko razstavišče

/ F E S T I VA L

FESTIVAL MENT
Sreda, 5. 2.
Tridnevni klubski festival, ki po besedah nekaterih obiskovalcev Ljubljano spremeni v večje mesto, kot v resnici je, bo tudi v letu 2020 potekal v
prvih dneh februarja. Prisluhnili boste lahko svežim bendom iz vse Evrope
in tudi od drugod (Black Country, New Road, DECIBELLES,
Jakob Kobal Music & His Imaginary Friends, Trupa Trupa …)
ter se udeležili mednarodne konference, ki se bo odvijala v
štirih povezanih sklopih: Ex-Yu, Digital, Live in And Everything
In Between. Vstopnice za festival, ki je lani prejel nagradi European Festival Awards za najboljši manjši in najboljši klubski
festival v Evropi, so že v prodaji. Več na ment.si._

5

FEBRUAR

do 19. januarja / Nordijski center Planica

Foto: arhiv organizatorja

18

05
FEBRUAR

Foto: arhiv organizatorja / FB: Planica Nordic

december/februar

P R I D R UŽ I S E N A M N A T E H S T R A N E H !
PR EDS TAV I SVO J D O G O D EK .
o g l a s i @ c i t y m a g a z i n e. s i / 0 41 78 8 8 89

do 7. februarja / Ljubljana / različna prizorišča

NOVO ?
Ne! Oprano s

#RethinkFashion
www.perwoll.si/rethinkfashion

Silvestrovanja

3, 2, 1:
SREČNO
NOVO LETO!

KOPER
LJUBLJANA
Spored silvestrovanj v središču Ljubljane
bo dovolj raznovrsten, da bo primeren za
ljudi vseh okusov in starosti. Ob polnoči
bo ognjemet z Ljubljanskega gradu osvetlil
nebo nad prestolnico in oznanil začetek
leta 2020. Na Kongresnem trgu bodo
nastopili Kingstoni in Luka Basi, na Trgu
francoske revolucije vas bodo pričakovali
Omega Sun, Alo!Stari, Srd in Niet, na
Mestnem trgu Špičikuc Orchestra in Neisha, na Pogačarjevem trgu pa vas bodo
v novo leto popeljali ansambel Ceglar ter
Fredi Miler in Come Back Band._

ob 21.00 / središče Ljubljane

Na tradicionalnem silvestrovanju S
Koprom v novo leto 2020 bodo za zabavo
poskrbeli Rock Partyzani._

ob 22.00 / Taverna

CELJE
V Celju bodo letos v novo leto vstopili s
skupino Mambo Kings._

ob 22.00 / Krekov trg

KRANJ
V Kranju se boste od starega leta poslovili
skupaj z legendarno skupino Victory._

ob 22.00 / Glavni trg

BLED
Foto: Luka Esenko / Visit Ljubljana

MARIBOR
Za odlično zabavo večtisočglave množice
na izjemno priljubljenem silvestrovanju
vsako leto poskrbijo najboljši slovenski
pevci in glasbene skupine. Povrhu vsega je
silvestrovanje v Mariboru javno silvestrovanje z najdaljšo tradicijo v celotni Sloveniji! Letos vas bodo v novo leto popeljali
Groovocado in Big Foot Mama._

ob 22.00 / Trg Leona Štuklja

Vstop v novo leto bo na Bledu pričaral
bend Help! A Beatles Tribute._

ob 22.00 / Jezerska promenada

NOVO MESTO
Na velikem silvestrovanju bodo nastopili
domači Mrfy in vedno zabavna Nuša
Derenda._

ob 21.00 / Glavni trg

08

Ustvarjamo
trenutke.

www.radgonske-gorice.si

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

FETIŠ
DAN NORIH
BOŽIČNIH
PULOVERJEV

MARX //

MARX //
Božični pulover z motivom
slastnega kolačka_
39,99 €
sportina.fashion

Se vam zdi, da sta čarobnost in skrivnostnost
božiča z leti in staranjem
zbledela? Ah, ne skrbite! Dan norih božičnih
puloverjev, ki ga letos
praznujemo v petek, 20.
decembra, vas bo spravil
v pravo božično razpoloženje. Namen tega dne je,
da se karseda zabavate
in da začutite praznike
tako, kot ste jih takrat, ko
ste bili še otrok. In kako
se na ta dan pripravite?
Najprej kupite pulover
z ljubkim, porednim ali
smešnim božičnim motivom, nato se zaobljubite,
da ga boste nosili od zore
do mraka, brez premora,
brez izgovorov – pulover
mora ostati na vas! In ne
nazadnje: ta posebni dan
delite s svojimi prijatelji in
z božičnim razpoloženjem
»okužite« vse okoli sebe!
Božične puloverje
Marx lahko kupite v
trgovinah Sportina in
XYZ&Sportina, na spletni
strani sportina.fashion pa
vas čaka kopica odličnih
modnih prazničnih nasvetov.

MARX //
Božični pulover z
motivom jelenčka_
39,99 €
sportina.fashion

Božični pulover s
klasičnimi motivi_
39,99 €
sportina.fashion

10

MARX //
Božični pulover z motivom
polarnega medveda_
39,99 €
sportina.fashion

MARX //
Božični pulover z
motivom pingvina_
39,99 €
sportina.fashion

Če vas božični puloverji niso prepričali,
pa lahko sebi in
svojim bližnjim
privoščite darilo,
ki je vsakomur
»kot po meri«.

OGL ASNA VSEBINA

L E G E N DA
SE N A DA L JUJE

ZABLESTITE
NA ZABAVI:
�PARTY
LOOK� IZ
TRGOVIN
TAF

Foto: Ivan Baboselac / Model: Valentina Pleša

JAKNA NIKE
SPORTSWEAR
SYNTHETIC FILL //
Z jakno Sportswear
Synthetic Fill boste
zagotovo izstopali na
vsakem koraku. Sveža
novost z grafiko Swag
Nike. Prepleteni elementi
in mogočne barve bodo
poskrbeli, da boste
opaženi, vaš videz pa bo
trendovski in veličasten._
119,99 €

JAKNA NIKE
SPORTSWEAR
SYNTHETIC FILL //

ŽENSKI »CROP«
PULOVER NIKE
SPORTSWEAR //

Brezčasen retro slog in
kroj z zadrgo in visokim
ovratnikom. Primeren
za urbane, sproščene
ali športne aktivnosti v
hladnih zimskih dneh.
Impozantna kovinska
barva naredi vaš videz
sodoben in mogočen._

S »crop« puloverjem boste
zavidljive poglede občutile
na čisto vsakem koraku.
Sveža novost z grafiko
Swag Nike. Prepleteni
elementi in razkošne
barve v veselem decembru
resnično poživijo vaš
sijajen videz! Privoščite si
nekaj zase!_

189,99 €

64,99 €

Mesec zabav, prijetnih presenečenj in obdarovanja je
tukaj. Veseli december pa je lahko samo še boljši, ko imate
na sebi totalno kul superge in prijetno udoben »outfit«.
In zdaj imate priložnost, da pokažete svoj stil v pravi luči!
Bodite izvirni, stopite iz dolgočasja in poiščite svoj edinstveni urbani praznični stil. Obogatite svojo garderobo z
masivno obutvijo, retro nostalgičnimi stajlingi, »oversize«
slogom in ponavljajočimi se logotipi. Vse to najdete znotraj
blagovnih znamk: adidas, Nike, Puma, New Era, Fila, Vans
in še veliko drugih.
Vse in še več v trgovinah The Athlete's Foot ali na spletni
strani taf.si.

SUPERGE NIKE AIR MAX DIA //

Večji, širši in močnejši kot kadarkoli prej z
najvišjo enoto Air, ki ponuja več zraka in
udobja pod nogami. Tekstilni in sintetični
zgornji del zagotavlja udobno podporo.
Čudovite praznične barve (zlata in črna)
poživijo vaš »outfit«!_

Superge, zasnovane posebej za žensko
nogo, prinašajo dvignjen videz/platformo in zračno estetiko v elegantni obliki.
Enostaven in elegantno zasnovan ženski
čevelj, ki je izredno udoben in v katerem
boste lahko hodile cel dan._

149,99 €

119,99 €

POIŠČITE SVOJ URBANI SVEŽI VIDEZ V ENI IZMED TRGOVIN
THE ATHLETE'S FOOT:
Čopova – Ljubljana / BTC, Hala A – Ljubljana / Supernova – Ljubljana
Rudnik / Mercator center Šiška – Ljubljana / Planet Koper – Koper

OGL ASNA VSEBINA

SUPERGE NIKE AIR MAX 720 //

FETIŠ

Inštitut za barve Pantone, nesporna avtoriteta na področju
barv in barvnih smernic, je izbral barvo, ki bo zaznamovala leto 2020. To je klasično modra (PANTONE 19-4052).
Ta je simbol mirnosti, zaupanja in povezanosti, hkrati pa
poudarja našo željo po zanesljivih in stabilnih temeljih, na
katerih bomo gradili, ko bomo prestopili prag nove dobe. V
svoji preprostosti je izjemno elegantna, v našo dušo prinaša
občutek miru in spokojnosti ter ponuja zatočišče. Pomaga
pri zbranosti in v življenja vnaša jasnost.
»Ko pogledamo svet okoli sebe, se zavemo, da živimo v negotovih časih, ne počutimo se varno,« razloži Laurie Eisman,
generalna direktorica pri Pantonu. »Modra je s čustvenega,
psihološkega vidika vedno predstavljala določeno mero
umirjenosti in zanesljivosti. To je barva, na katero se lahko
zanesete.«_

MODRINA,
KI V ŽIVLJENJE
PRINAŠA MIR
CHAPLINS //

BEATS //

FJÄLLRÄVEN //

Sedežna garnitura Ploum

Naglavne slušalke EP

Nahrbtnik Kånken

3.603,00 €
chaplins.co.uk

120,00 €
apple.com

89,95 €
fjallraven.eu

GIVENCHY //
14

Šminka z bleščicami v
odtenku Night in Blue
36,00 €
givenchybeauty.com

EVERLANE //
Kapa iz merino volne

KITCHENAID //

32,00 €
everlane.com

Kuhinjski robot
699,00 €
kitchenaid.com

H&M //
Prevleka za blazino
4,99 €
hm.com

PANTONE //

ZARA //

Skodelica z barvo leta 2020

Dolga puhovka

27,60 €
pantone.com

69,95 €
zara.com

MARC FISHER //
Usnjeni gležnjarji
180,00 €
marcfisherfootwear.com

FETIŠ

1._

IZ STRASTI DO FOTOGRAFIJE.
RETRO-MODERNE KAMERE FUJIFILM.

Fujifilm je v več kot 80-letni zgodovini podjetja večkrat premikal tehnološke mejnike in vselej z velikim naborom inovacij spreminjal svet fotografskih tehnologij. Njihovi izdelki so poleg japonske tehnološke dovršenosti
prinašali izrazit oblikovni pristop, ki jim ga je uspelo ohraniti vse do danes.
Tudi zato po njihovih izdelkih posegajo tisti, ki veliko dajo na oblikovanje,
saj je dizajn decentna kombinacija retrošika in novodobnih tehnologij.
V zadnjih nekaj letih lahko Fujifilm označimo za eno izmed tistih znamk,
za katero se odločajo pravi ljubitelji odličnosti pri fotografiji. Hkrati pa
po njihovih izdelkih vedno bolj posegajo tudi profesionalni videografi, ki
so model X-T3 glede zmogljivosti postavili visoko med najboljše v svojem
razredu. S svojim kontinuiranim razvojem v sozvočju s posluhom do uporabnikov pa je prav Fujifilm tisto podjetje v industriji z največ pozitivnimi
premiki v zadnjem obdobju.

3._

Ker je fotografija strast, so mogoče letošnji prazniki pravi trenutek, da
nekomu podarite nekaj odličnega, večnega in tehnološko dovršenega._

FOTO - KLI K.S I

2._

4._

1. _ FUJIFILM X-T30
15–45 mm, f3,5–5,6,
OIS
Ena najbolj zaželenih
kamer ta hip, ki za večjo
X-T3 ne zaostaja veliko,
saj si z njo deli skupni
26,1 MP senzor in odlični
avtofokus. Poleg odličnih
fotografij kakopak zmore
zajemati tudi video v
4K/30p. Z zgoraj navedenim kit objektivom (aparat
+ objektiv) pa je odlična v
vseh scenarijih._

838,99 €
foto-klik.si

2. _ FUJIFILM X-T3
18–55 mm, f2,8–4, OIS

3. _ FUJIFILM INSTAX
MINI 9

Velika množica videografov prav X-T3 uvršča v vrh
videografskih izdelkov. V
kombinaciji z enim najboljših kit objektivov 18–55
mm pa boste lahko takoj
začeli ustvarjati profesionalni video. Preseneča
predvsem vrednost za
ponujeno, ki je vsekakor
med najboljšimi._

Fujifilm Instax mini 9 je
polaroidni fotoaparat z
možnostjo takojšnjega
ustvarjanja slik v velikosti
62 × 46 mm. Samodejno
določi najboljšo osvetlitev
in je tako nadvse primeren
za začetniško fotografijo.
Rezultat je viden že po
nekaj minutah. Izjemno
simpatična kamera._

1.699,00 €
foto-klik.si

64,90 €
foto-klik.si

4. _ FUJIFILM X-PRO3
(ohišje aparata)
Ta oblikovno izjemno
posebna kamera, ki
jo odlikujejo vrhunski
materiali, se po tehničnih
specifikacijah ne razlikuje
veliko od X-T3, njena
posebnost pa so detajli.
Fotograf naj bi se osredotočil na fotografijo, zato je
prikazovalni zaslon po želji
zakrit, namesto njega pa
fotograf takrat uporablja
kukalo._

2.099,00 €
foto-klik.si

FOTO - K LI K , D. O. O.
ŠMARTINSKA CESTA 152 R,
LJUBLJANA, SLOVENIJA
TELEFON: 041 722 884
foto-klik.si
OGL ASNA VSEBINA

30 idej za darila
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01. _ PRAZNIČNE ČOKOLADE
GORENJKA //
Praznični okusi domače slovenske čokolade so odlično darilo za vsakogar. Med drugim so na voljo mlečna čokolada s celimi
ali zlatimi lešniki, mlečna čokolada s piškoti
Speculaas, temna čokolada z gurmanskimi
okusi, suho sadje, oblito s čokolado, in žele
bonboni s pomarančo._
gorenjka.si

03. _ ŠIK TERMOVKA MIZU LIFE //
Čudovito oblikovana, vakuumsko izolirana
termovka S4/S6 z dvojno steno iz nerjavečega jekla in s tanko bakreno sredico
je vaša popolna in trajna spremljevalka.
Odlično ohranja toplo ali hladno pijačo,
brez kovinskega okusa. Svet je naš izvir,
ohranimo ga čistega!_
jogaline.si
28,76 €

0

05. _ IGRI WORMS BATTLEGROUNDS
IN WORMS WMD DOUBLE PACK //
Legendarni Črvi so tokrat na razpolago v
eksplozivnem dvojnem paketu za ceno ene
same igre! Obe igri sta potezni strategiji,
kjer se igralci izmenjavajo pri vodenju smešnih črvičev in uporabi orožij, razlikujeta
pa se predvsem po orožarni in načinih
udejstvovanja._
si.links.eu
od 28,49 €
0

02. _ NOŽ BUNKA BLACK DAMASCUS //

04. _ ČELADA ATOMIC SAVOR GT //

Vrhunski nož je nastal v sodelovanju s
chefom Binetom Volčičem, skovale pa so
ga spretne roke japonskih kovačev. Primeren je za rezanje zelenjave, mesa in rib._

Kombinacija najnovejše varnostne tehnologije, udobja, praktičnosti in privlačnega
videza naredi čelado Savor GT najprimernejšo za vse obiskovalce smučišč. Dovolite,
da napredna tehnologija zaščiti tudi vas.
Na voljo v trgovinah Intersport, Rossi
Sport, Koala, Extreme Vital …_

Gre za najboljše »price-performance«
kolo iz karbonskih vlaken na tržišču. Je
idealno kolo za vse, ki zahtevajo pravi
kompromis med togostjo in udobjem,
da se soočijo z dolgimi razdaljami in
zahtevnimi vzponi. Za gladkejšo vožnjo!_

atomic.com
169,99 €

trgovina.span.si
2.399,25 €

osterrob.si
230,00 €

06. _ CESTNO KOLO FONDRIEST
DARDO DISC ULTEGRA 2020 //

OGL ASNA VSEBINA
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07. _ HOFERJEV NASMEŠKOTEK //

09. _ SOL BARBA //

Dobrodelni piškotek ima čarobno moč,
da na obraz pričara nasmeh vsakomur,
še posebej pa otrokom pod okriljem
programa Botrstvo v Sloveniji. Prav zanje
namreč namenjajo sredstva, zbrana od
prodaje Nasmeškotkov, ki jih decembra
najdete na policah trgovin HOFER._

Ročno pridelana nejodirana in nerafinirana morska sol z okusi, ki vsako jed, tudi
tisto najbolj preprosto, spremeni v pravo
kulinarično doživetje. Na voljo je več kot
20 različnih okusov, kot so mediteranska
zelišča, BBQ Pink, sušeni paradižnik in
agrumi._

nasmeskotek.si
1,00 €

FB: Barba sol
od 7,00 €

08. _ MEDENI BALZAM ZA USTNICE
NUXE //
Novi balzam v omejeni izdaji je učinkovit v
boju z zimskimi nadlogami – razpokanim
ustnicam v hipu povrne mehkobo in vlažnost.
Njegova slastna topljiva tekstura in izrazito
naravna dišava eteričnih olj grenivke in limone ustvarita resnično zasvajajočo izkušnjo._
nuxe.si
11,50 €
OGL ASNA VSEBINA

10. _ NAHRBTNIK THULE //
Nahrbtnik Thule Paramount je odporen
proti vremenskim vplivom, hkrati pa omogoča varno shranjevanje vseh potrebščin.
Kot naročen za sodobne nomade. Na voljo tudi v zeleni in črni barvi. Izdelke Thule
najdete na Celovški 280 v Ljubljani._
sportstore.si
159,95 €

11. _ KRZNENI COPATI MRASKO:
TOPLO ZALJUBLJENA //

13. _ ŽENSKI PULOVER PRANA
PERMAFROST //

Naj vam ne bo toplo samo v srcu, ampak
tudi v noge. Izredno mehki, topli in udobni
copati, saj imajo v notranjosti ovčje
krzno._

Popolni kos za vse, ki ljubijo mehkobo in
objeme. Kot bi se znašli v objemu puhastih
oblačkov. Za hladne dni, za jutranje
sprehode, potepanja v naravi ali urbane
trenutke. Sproščen ženski kroj s polovično
ali celo zadrgo, s kapuco ali brez, z žepki,
v različnih modnih barvah._

brodi.si
30,00 €

jogaline.si
114,90 €

12. _ NARAVNA KREMA ZA OBRAZ
GAIA NATURELLE //

14. _ DARILNI PAKET NELIPOT 2019 //

Naravna krema s hialuronsko kislino je
namenjena negi kože na obrazu. Naravne
sestavine v kremi na kožo delujejo s
pomlajevalnimi učinki. Primerna je za vse
tipe kože in se odlično obnese tudi kot
podlaga za ličenje._

Razveselite svoje bližnje z dišečim darilnim
paketom Nelipot. V njem je nov vonj
dezodoranta v stiku (80 g) – kananga
in pačuli – skupaj z umiljenim oljem za
tuširanje (100 g) z enakim vonjem. Odličen
za praznične večere. Na voljo v trgovinah
Spar in Interspar po Sloveniji ter na spletu._

gaianaturelle.com
24,40 € (50 ml)

nelipot.si
15,99 €

Darila 2019
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Minister za zdravje opozarja: »Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!«
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15. _ KOLAGEN SHOT
GAIA NATURELLE //

17. _ ZLATI GRIČ: VESELI DECEMBER V
ISKRENJU MEHURČKOV //

19. _ KRPICE FOOD WRAP //

21. _ PLETENI ŠALI BARAGAGA //

Visoko koncentrirano anti-aging prehransko dopolnilo s kolagenom, MSM, hialuronsko kislino, vitamini in cinkom za nego
kože od znotraj, mladostnejši videz, lepe
lase, čvrste nohte in gibljive sklepe._

Dolg ples iskrivih mehurčkov penin Vinske
kleti Zlati grič bo aromatična uvertura
v vašo decembrsko zabavo, osvežujoča
spremljava ob prazničnih jedeh, v čudoviti
zlati embalaži pa luksuzno darilo za vaše
najbližje._

Povoščene krpice Food Wrap za večkratno uporabo so narejene iz 100-odstotnega bombažnega blaga in čistega
čebeljega voska. Hrano ohranjajo svežo,
so okolju prijazne in prispevajo k zmanjševanju odpadkov._

V šale je spletena sodobna interpretacija
slovenske čipkarske in veziljske dediščine
ter avtorski vzorci. Izdelani so v Sloveniji
iz mehke 100-odstotne ekstra fine merino
volne ali viskoze. Na voljo je pester izbor
barvnih kombinacij in unikatnih serij._

trgovinaika.si
19,95 €

trgovinaika.si
79,70 €

Ene izmed najmehkejših zobnih ščetk
CURAPROX CS 5460 ultra soft se letos že
drugič predstavljajo v posebni preobleki,
oblikovani v Sloveniji. Za vse, ki si tudi v
kopalnici ne predstavljate praznikov brez
božičnih motivov._

18. _ APARAT ZA TOČENO PIVO THE
SUB HEINEKEN EDITION //

20. _ BREZŽIČNI ZVOČNIK
PANASONIC //

22. _ ELEKTRIČNO KOLO S-BIKES
T50E //

Aparat za točeno pivo v udobju doma
pričara pravo barsko izkušnjo: kozarec
ohlajenega, popolno natočenega piva.
Na spletni strani preverite še drugo izbiro
sodčkov in dodatkov._

TMAX10 nudi izjemno močan nizkotonski
zvok, ki bo vedno z vami, kamorkoli vas
bo glasba popeljala. Kompaktno ohišje z
vgrajenimi ročaji je združljivo z napajalno
enoto, kar omogoča uporabo kjerkoli._

zdrav-nasmeh.com
9,29 €

rundasekunda.si
129,90 €

musicwithoutlimits.net
249,99 €

Žensko treking kolo je primerno za
vse prave avanturistke, ki jih ni strah
oddaljenih destinacij in želijo brezmejno
uživati, odličen sopotnik pa je tudi na
ulicah mesta. Po zaslugi zmogljivega
motorja Bafang bodo občudovale
pospeške in majhno porabo energije._

gaianaturelle.com
29,90 € (500 ml)

16. _ ŠČETKI CURAPROX //

zlati-gric.si
13,50 €

sbikes.si
1.399,00 €
OGL ASNA VSEBINA

espresso.si
Pravljične trenutke nam
pomagajo ustvariti naši najbližji.
Pravljične okuse naših izdelkov pa je
pomagala ustvariti narava. Samo iz najboljših
nasadov sveta prihajajo skrbno izbrane sestavine
čajev Dammann, čokolad Domori in odlične kave illy.

Naj zadiši po praznikih!
Nakupovalna galerija Kristalne palače BTC, Ameriška ulica 8 | Fajfarjeva ulica 33, Vič | www.espresso.si

Darila 2019

28._

26._

29._

27._

23._

30._

25._

24._

23. _ DEZINFEKCIJSKI POLNILNIK ZA
TELEFON PHONESOAP 3 //
Polnilnik z UV-svetlobo očisti vaš mobilni
telefon. Preprosto ga položite v napravo,
ki bo svoje delo opravila v 10 minutah.
Tako lahko očistite tudi druge predmete,
kot so ročne ure ali kreditne kartice._
citymagazine.si/darila2019
90,25 €

25. _ DECLÉOR: SET INFINITE YOUTH //
Set je idealno darilo za vse, ki iščejo
učinkovito rešitev za vse znake globalnega staranja in želijo svoji koži podariti
prestižne negovalne izdelke. Cena seta
je enaka ceni kreme (50 ml). V setu so še
nočni balzam (15 ml), maska (50 ml) in
krema za roke (50 ml)._
bomerx.si
137,00 €

27. _ BLAZINA ZA JOGO THE INFINITY
MAT //
Blazina za jogo iz Yoga Design Laba za
začetnike in zahtevne jogiste. Visoka
funkcionalnost, kakovost in dizajn v enem.
Izdelana je iz naravnega kavčuka in ponuja kompaktnost, dober oprijem ter odlično
oblazinjenost. Vključuje trak za nošenje.
Na voljo več barv in vzorcev._

29. _ PIŽAMA BAZINGA! //
Le kdo ni pogledal vsaj ene epizode izjemno zabavne serije Veliki pokovci? Daleč
največ smeha izvabi ravno Sheldon, ki je
znan ne le denimo po prikupni uspavanki
o muckah, temveč tudi po besedi »Bazinga!«. Odlično darilo za oboževalce._
citymagazine.si/darila2019
od 22,95 €

jogaline.si
89,90 €

24. _ MÁDARA: KREMA ZA ROKE
OCEAN LOVE //

26. _ OTROŠKI DEŽNIK VON LILIENFELD
//

28. _ ZOYA: PRAZNIČNA KOLEKCIJA
TWINKLING //

30. _ UOKVIRJENA SLIKA
BRADAVIČARKE //

Bogata krema neguje suhe in razpokane
roke ter zagotavlja trajno udobje in zaščito. V skrbno izbrani embalaži, narejeni
iz oceanskih odpadkov in materialov na
rastlinski osnovi, je tudi okolju prijazna._

Ta otroški dežnik se preprosto odpira in
nima ostrih robov. Njegov vrh je sploščen,
konci pa so prekriti s plastiko. Na voljo je
več čudovitih motivov._

Privoščite si darilo v bleščečih odtenkih
kolekcije Twinkling, ki vsebuje živahno
paleto barv, od živih tonov do popolnoma
novih zaključkov, ki so kot darilni papir za
vaše nohte._

Vsi imamo v življenju koga, ki preprosto
obožuje Harryja Potterja. In tole bo
popolno darilo zanj. Visokoločljivostna
umetnina bo elegantno poživila vsako
steno!_

bomerx.si
12,99 €

citymagazine.si/darila2019
23,76 €

bomerx.si
8,55 €

citymagazine.si/darila2019
16,90 €

OGL ASNA VSEBINA

Dom

2020:
LETO
EKSCESA
IN
NARAVE
Prebiranje in iskanje smernic v notranjem
oblikovanju je lahko zamudno, v kopici ponujenih informacij pa se pogosto izgubimo.
In če smo popolnoma iskreni, večinoma iščemo takšne smernice, ki bodo le podaljšek
tega, kar že imamo v svojih interierjih. Da bi
v letu 2020 lažje našli tisto, kar bo dopolnilo
vaš dom, vam predstavljamo tri največje
smernice za opremljanje doma. Z njimi
lahko prostor v celoti zapolnimo ali pa samo
čudovito dopolnimo.

MKOUO
Set treh visečih lončkov za
rože
citymagazine.si/darila2019
21,99 €

POZDRAVLJENI,
BIOFILI!
Znanstveno dokazano
je, da se ljudje v družbi
rastlin, v družbi narave,
počutimo bolje. In skrajni
čas je, da naravo prenesemo med štiri stene. Biofilija
v notranjem oblikovanju se
namreč nadaljuje in je vse
bolj priljubljena. Dosežete
jo z uporabo naravnih
materialov, kot sta les in
kamen, in pa seveda s
skandinavskim dizajnom.
Ne smejo manjkati notranji
vrtički, postavljeni navpično ali obešeni, ki bodo v
prostor vnesli sproščenost
in mir. Primerne pa so tudi
tapete z motivi iz narave._

ZARA HOME
Ovalno ogledalo
z zlato obrobo
zarahome.com
69,99 €

NOVO ?
Ne! Oprano s

#RethinkFashion
www.perwoll.si/rethinkfashion

Okrogle oblike in mehki,
zaokroženi robovi bodo
v letu 2020 nadomestili
ravne linije, ki smo jih bili
vajeni zadnja leta. Pa
brez skrbi, to nikakor ne
pomeni, da morate v celoti
zamenjati svoj interijer.
Okrogle oblike se odlično
kombinirajo z ravnimi
linijami. Tako lahko ob
»strogo« ravnem kavču
uporabite okroglo klubsko
mizico, in nasprotno, na
steno lahko obesite okroglo ogledalo, ob ravno mizo
pristavite okrogle stole …
Možnosti je nešteto!_

Foto: CB2

OKROGLO,
KI TE LJUBIM
OKROGLO

Dom
CB2
Viseča svetilka v
skandinavskem šiku
cb2.com
459,00 €

Foto: Brabbu na insplosion.com

Foto: Betapet na etsy.com

MAKSIMALIZEM:
VEČ JE VEČ
V zadnjih letih smo bili v notranjem oblikovanju priča predvsem minimalizmu, leto 2020
pa bo pričaralo ustvarjalne,
drzne in zabavne interierje.
Ti bodo sijali v razigranih
barvah, obogateni bodo z
mešanjem vzorcev, materialov
in oblik, vse to pa bodo dopolnjevali vpadljivi dizajnerski
kosi. Maksimalizmu se bomo
približali tudi z uporabo žameta (ta bo v letu 2020 še vedno
zelo moden), ki bo prostoru
dodal razkošje._

Kulinarika
VROČA
ČOKOLADA:
SLADKA
RAZVADA,
VREDNA
VSAKEGA
GREHA

Kako pripravimo slastno vročo čokolado Maxim
Premium?
Lahko jo uživate toplo,
lahko nadomesti jutranji kakav, prileže se
kot napitek po jedi, kot
posladek z dodatkom
smetane, odlična pa je
tudi za pripravo najrazličnejših likerjev.

Vroča čokolada naj bo tisti priboljšek dneva, ki razvaja in pogreje v
jesenskih in zimskih večerih, ko bi se najraje zvili v klobčič in pozabili
na vse okrog sebe. Še večkrat naj bo na mizi, ko vas obišče najboljša prijateljica, vsekakor pa tekne tudi na družinsko obarvano
božično jutro. Poleg toplih puloverjev, šalov, rokavic, cimetovih
piškotov in kamina je ena izmed ključnih sestavin zimske pravljice, ki
si jo lahko v zavetju toplega doma pričarate popolnoma sami._

Vročo čokolado segrejte (do 60 stopinj Celzija), vendar
je nikar ne zavrite. Med segrevanjem jo stalno mešajte,
da se ne prime posode. Če jo boste greli v mikrovalovni
pečici, jo pred pripravo dobro premešajte. Gretja s paro
ne priporočamo, saj se pri tem lahko spremeni sestava izdelka. Ko boste opravili s formalnostmi priprave, jo nalijte v
skodelico, okrasite s smetano in postrezite. Pa obilo užitkov
ob razvajanju in ustvarjanju z vročo čokolado!_

maxim.si
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ZAKAJ BI MORALI IMETI DOMA APARAT ZA
TOČENO PIVO?
Najbolj privlačno, priljubljeno in uporabno darilo zadnje čase, je po
mnenju številnih naprava za točeno pivo. Ne le darilo, to je zagotovo
tudi nov najljubši mali gospodinjski aparat tako moških kot žensk!
Dovolite si izkusiti pravo barsko izkušnjo kar v udobju doma: kozarec
ohlajenega, popolno natočenega piva. Gre namreč za čisto pravo
točilno napravo, v katero vstavimo sodčke piva. Pivoljub kozarec nato
postavi pod kot 45 stopinj in z ročko na aparatu nalije zeleno zlato.
Gre za novo dimenzijo užitka. Med ogledom dobrega filma ali hude
športne tekme preprosto vstanemo in si natočimo pivo. Po nakupu
naprave je tako pred vami pravo gurmansko preizkušanje različnih
okusov piva. Sodčke in naprave THE SUB ter Blade prodaja e-trgovina
rundasekunda.si._

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA:
»UŽIVANJE ALKOHOLA LAHKO ŠKODUJE ZDRAVJU!«

rundasekunda.si

Foto: Jošt Gantar

POSESTVO PULE: PREFINJENI OKUSI V OBJEMU NARAVE
Posestvo Pule leži v neokrnjenem osrčju narave. Poslopje, katerega zgodovina sega v 19.
stoletje, postavlja nove temelje slovenske kulinarike. Z letom 2019 je vajeti prevzel vrhunski
chef Urh Kapelar, ki je vlil dušo kulinarični izkušnji posestva in jo popeljal na novo raven.
Znan je po svojem markantnem slogu in nenehnem iskanju popolnega okusa. Navdih za
svoje menije išče v lokalni okolici, presenetil pa vas bo s svojo preprostostjo, dovršenostjo
jedi in ljubeznijo do detajla. S pridom izkorišča naravne danosti posestva in se ravna
po konceptu »z njive na mizo«. Na Posestvu Pule je tudi devet ekskluzivnih apartmajev v
lesenih hišah, kjer za prijetno počutje poskrbijo kamin, sladka presenečenja in čudovita
narava. Omogočajo tudi razvajanje v spa & wellness storitvah z zunanjim in notranjim
bazenom, finsko in turško savno ter sanariumom._

Drečji Vrh 16 / Trebelno
pule.si
OGL ASNA VSEBINA

www.lesaffre.si
FALA KAKOVOST
V NOVI OBLIKI SUHI KVAS FALA

Orehova potica z muškatno bučo
S E S TAV I N E :

Testo:
• ½ kocke svežega ali 1 vrečka
suhega kvasa Fala
• 1 vrečka kislega testa Fala
• 500 g bele moke
• 200 g mleka
• 100 g masla
• 40 g sladkorja
• 2 jajci
• 1,5 male žličke soli
Drugi korak:
• 400 g muškatne buče
• 350 g orehov
• 120 g sladkorja
• 1 jajce
• sok in lupinica bio limone
Košček masla ali jajce za premaz

Kvas Fala raztopimo v toplem mleku in ga prilijemo
k moki. Dodamo vse ostale sestavine brez masla in
zamesimo kvašeno testo. Najprej mešamo počasi, med
mešanjem dodajamo zmehčano maslo, na koncu na
najvišji hitrosti, da se sestavine dobro povežejo in postane testo gladko. Posodo pokrijemo in pustimo testo
na toplem vzhajati.
Med vzhajanjem pripravimo nadev. Bučo dušimo
na ognju toliko časa, da se povsem zmehča in izhlapi
voda. Bučo zmešamo s paličnim mešalnikom, ji dodamo mlete orehe in dobro premešamo. Odstavimo z ognja, primešamo sladkor, jajce, limonin sok in lupinico.
Vzhajano testo stresemo na pult, ga pregnetemo,
pustimo počivati nekaj minut, nato pa razvaljamo na
pravokotnik. Premažemo ga z nadevom in zvijemo v
zavitek. Tega položimo v pomaščen model in pustimo
vzhajati.
Vzhajano potico premažemo z maslom ali jajcem, jo
na več mestih prebodemo z iglo in prestavimo v vročo
pečico. Pečemo jo eno uro pri 175 °C.
Pečeno potico vzamemo iz pečice, pustimo nekaj
minut v modelu, nato jo obrnemo iz modela na krožnik
in ohladimo do konca.

Za več receptov pokukajte na

KRUH IN POTICA .com

fala.sloncek

NOVO:

Kulinarika

PRIJETEN VONJ KVAŠENIH DOBROT IZ
DOMAČE KUHINJE
Ni lepšega kot misel, da nas v hladno jutro prebudi prijeten
vonj domače kuhinje. Okusne kvašene dobrote nas spomnijo
na dni, ko smo nadobudno spremljali vsak korak svoje babice
ali mame, ki je v kuhinji skrbno pripravljala domače dobrote. V
prazničnih dneh lahko poleg tradicionalnih piškotov spečemo
tudi različno kvašeno pecivo, domači kruh ali potico, s katerimi
bomo navdušili goste in razvajali domače. Za rahlo in sočno
pecivo je nepogrešljiva sestavina kvas. Na slovenskih tleh
znamka Fala že vrsto let gradi in ohranja zaupanje ter spodbuja tradicijo peke s kakovostnim svežim kvasom Fala in kislim
testom Fala. Družina izdelkov Fala, ki slovijo po vrhunski kakovosti, se je letos povečala za še enega, suhi kvas Fala. Suhi
kvas ima v domači kuhinji prav posebno mesto, odlikuje pa ga
preprostost uporabe in hranjenja. V primerjavi s svežim kvasom
suhega ni treba hraniti v hladilniku, obenem pa ima daljši rok
uporabe. Suhi kvas Fala bo poskrbel, da bo peka preprostejša
in da bosta domači kruh in pecivo bolj rahla. Domača kuhinja
pa bo prijetno dišala po okusnih kvašenih dobrotah. Nepogrešljiv suhi kvas Fala vas že čaka na prodajnih policah._

kruhinpotica.com

PREMIUM TONIK DIALOGUE: TOMAŽ
KAVČIČ IN DANIJELA PREDSTAVILA NOV
TONIK
Tonik Dialogue je plod sodelovanja pevke Danijele Martinović,
ambasadorke tonika, kuharskega mojstra Tomaža Kavčiča in
Fructala ter je logično nadaljevanje zgodbe, ki je bila zastavljena pri lansiranju gina Monologue. V tonik in njegovo bistvo so
ujeli ritem in zgodbe naše regije, ki se razprostira med Alpami
in Mediteranom, ljudi in načina življenja v regiji.
Prednost premium tonika je, da vsebuje naravni kinin. Razvili
so dva okusa: klasični Dry Bitter tonik in mediteranski tonik – z
limono, limeto in zelišči, ki sta idealna kombinacija z ginom Monologue. Ta je bil lani na prestižnem ocenjevanju žganih pijač
Great American International Spirits Competition nagrajen z
dvojno zlato medaljo in se je tako uvrstil med osem najboljših
žganih pijač sveta._

fructal.si

KAVARNA COJZLA: PRVA 100%
BREZGLUTENSKA KAVARNA V
SLOVENIJI
Kavarna Cojzla je prijazen kotiček, kjer lahko nadvse okusno ponudbo uživate v prijetnem ambientu lokala ali pa
si izbrano preprosto odnesete s seboj. Ponudba je skrbno
pripravljena za vse, ki se želijo prehranjevati brez glutena
oz. so v to prisiljeni zaradi zdravstvenih težav, kot je celiakija ali intoleranca na gluten. Izdelki, ki jih pripravljajo, so
torej v celoti brezglutenski, od začimb naprej.
V Cojzli pripravljajo predvsem tisto, kar je najbolj pogrešano na trgu. Trenutno so osredotočeni na razvoj tort za posebne priložnosti in tudi veganskih zložencev (sendvičev),
ki bodo narejeni iz fermentiranega kruha. Želja ekipe je, da
bi imeli ne samo najboljše in kar najbolj naravne, temveč
tudi najlepše torte daleč naokoli, tudi čez planke._

Tacenska cesta 121 / Ljubljana
cojzla.si
OGL ASNA VSEBINA
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APPLE IPAD PRO 12.9
NAJBOLJŠA TABLICA
Apple iPad Pro je pisan na
kožo vsem, ki pri svojem delu
potrebujete odličen zaslon,
bodisi za urejanje fotografij
bodisi za grafično oblikovanje.
iPad Pro je že sam po sebi
čista tablična zverina, ob
priključitvi tipkovnice pa se
spremeni v pravi 2v1 prenosnik. K temu veliko pripomore
tudi nova sistemska posodobitev iPadOS, ki še bolje izkoristi
velik zaslon in daje uporabniku
več možnosti za večopravilnost._

SAMSUNG GAL A X Y NOTE10+

apple.com

NAJBOLJŠI PAMETNI TELEFON
Tudi letos je med najboljšimi telefoni leta pristal predstavnik
družine Galaxy Note, ki se je upravičeno drži sloves najbolj
vsestranskih pametnih telefonov. Note 10+ ni nič drugačen.
Ima zmogljiv procesor, čudovit zaslon, dobre kamere, priložen
S Pen s kopico funkcij, način Dex pa ga spremeni v samosvoj
računalnik. Letos so poleg velikega 6,8-palčnega modela
ponudili še manjši Note 10, ki po diagonali meri 6,3 palca. Ta
je sicer prijaznejši za enoročno upravljanje in na našo srečo
ponuja večino stvari, ki jih ponuja tudi večji brat._
samsung.com

»Gadgeti« leta 2019
Od profesionalne opreme do odlične odskočne deske za začetnike,
tu so najboljši »gadgeti« leta 2019.
SONY WH-10 0 0XM3
DJI OSMO ACTION

NAJBOLJŠE BREZŽIČNE SLUŠALKE

NAJBOLJŠA AKCIJSKA
KAMERA

Te slušalke že nekaj časa krasijo
vrhove vseh lestvic, vsaj kar se tiče
slušalk za popotnike. Ponašajo se
z enim izmed najboljših sistemov
za aktivno odstranjevanje hrupa,
poleg tega pa zvenijo zelo zabavno, zaradi česar bodo všeč širši
skupini poslušalcev. Upravljate
jih z dotikom, zdržijo pa do
30 ur predvajanja glasbe. Če
zmanjka energije, pa jih lahko
še vedno poslušate prek dobrega starega kabla._

Akcijsko kamero DJI Osmo
Action lahko ob pomoči
nosilcev namestite praktično povsod. Z njo se lahko potopite
do globine 11 metrov, preživi pa celo padce z višine 1,5 metra.
Senzor ločljivosti 12 MP bo zajemal vrhunske videoposnetke
4 K s 60 sličicami na sekundo. Kamera DJI Osmo Action je
edinstvena predvsem zavoljo zaslona na sprednji strani, ki vam
bo pri ustvarjanju selfijev prišel še kako prav._
dji.com

sony.si

DJI MAVIC MINI
NAJBOLJŠI DRON ZA ZAČETNIKE
Podjetje DJI ponuja ene izmed najboljših dronov na trgu, zaradi svoje kakovosti pa ti dosegajo visoke ocene. Med najcenejšimi in najbolj prenosljivimi
je zagotovo model Mavic Mini, ki je, ko je zložen, v velikosti človeške dlani. Z
uporabo kamere ločljivosti 12 MP lahko snema osupljive stabilizirane
videoposnetke v ločljivosti QHD (2,7 K) ter zajema sijajne HDR-fotografije.
Wi-Fi povezava, prek katere upravljate Mavic Mini, zdrži do razdalje 400
metrov, v zraku pa ostane do 30 minut._
dji.com

B ES ED I LO & IZBO R:
PE TER SUS I Č

DELL XPS 15 (2019)
NAJBOLJŠI PRENOSNIK
Dellova linija prenosnikov XPS že leta velja
za odlično alternativo Applovim prenosnikom MacBook Pro. Gre namreč za zmogljiv
prenosnik z vrhunskih zaslonom. Zaslon je
tovarniško kalibriran, trpežne izdelave ter s
kopico različnih priključkov. Tudi vhod za SD-kartice se najde, kar je danes že redkost. Z
uporabo najnovejših komponent na trgu Dell
XPS poskrbi za superhitro delovanje._
dell.com

APPLE WATCH SERIJE 5
NAJBOLJŠA PAMETNA URA
Nova jabolčna ura je po videzu enaka
lanskemu modelu, je pa zato naprednejša pod ohišjem. Podpira vedno prižgan
zaslon, s pomočjo nizkofrekvenčnega
osveževanja slike pa varčuje z energijo.
Zelo uporabna novost ure je predvsem
ta, da bo, če se zgodi nesreča, samodejno poklicala pomoč. Ne smemo pozabiti
niti dodatnih funkcij, ki so namenjene
predvsem skrbi za zdravje. Ura lahko na
primer meri hrup v okolju ter pove, kako
ta vpliva na uporabnikovo počutje in degradacijo sluha. Spremlja tudi menstrualni cikel in delovanje srca._

PRO -JECT PRIMARY E
NAJBOLJŠI GRAMOFON ZA ZAČETNIKE
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Gramofon se kar zlije z okoljem, zveni zares
dobro in ima poleg tega razumno ceno.
Njegova nastavitev je hitra in preprosta. Manko nekaterih funkcij, kot so
snemanje pesmi prek USB-kabla na računalnik, vgrajen
predojačevalnik in možnost
samodejnega menjavanja
hitrosti vrtenja, nadomesti s
kakovostjo glasbene reprodukcije,
ki bo krepko presegla ceno gramofona._

apple.com

project-audio.com

FUJIFILM X-T3
NAJBOLJŠI FOTOAPARAT
Eden boljših fotoaparatov lanskega leta
ostaja nepremagan. Svoj retro dizajn
lepo dopolnjuje z najnovejšo tehnologijo.
Tudi sicer je Fujifilm privrženec starinskega videza, kar je številnim uporabnikom
zelo všeč. Fotoaparat formata APS-C
poseduje vse, kar moderna kamera
potrebuje. Zaslon na dotik, hitro ostrenje,
profesionalen video,
fotografiranje v kar 30
sličicah na sekundo,
privlačen nabor
dobrih objektivov ter
še in še._

SAMSUNG FRAME T V

fujifilm.eu

NAJBOLJŠI TELEVIZOR
Samsung Frame TV je neverjeten televizor, ko je vklopljen, in osupljiva umetnina,
ko je izklopljen. Ponaša se s QLED-kakovostjo slike visoke ločljivosti, s tehnologijo
kvantnih točk Samsung pa zagotavlja 100-odstotni barvni volumen za realističen
prikaz barv tako v svetlih kot v temnih prizorih. S pomočjo tehnologije HDR 10+,
ki je tako napredna, da prizori preprosto oživijo, boste videli vse, kar si je režiser
zamislil. Na voljo je v štirih velikostih, in sicer od 108-centimetrskega do 163-centimetrskega zaslona. Samsung Frame TV lahko kupite v Harvey Normanu._
samsung.com

N A K U P N A: C IT Y M AGA Z I N E.S I/GA D GE T I 2 0 19

Gaming

CVETOBERČEK
VIDEOIGER LETA 2019
Kaj je iztekajoče se leto izvrstnega prineslo za posamične aktualne
igralne sisteme, se pravi PC, PlayStation 4, Xbox One in Nintendov
Switch? Marsikaj, toda če boste izbrali naslednje igre, se nikakor
ne boste opekli.
/ I G R A

ZA PC: PHOENIX POINT
Kdor hrepeni po kakovostni strateški igri, naj si vsekakor ogleda Phoenix Point, duhovnega naslednika serije
XCOM. Osnova je vnovič potezno premikanje vojakov po
bojišču, toda taktični vidik je zelo napreden, saj so sovražniki virusno mutirane nakaze, za katere nikdar ne veš,
kakšne bodo in kako se bodo vedle. To še zlasti velja za
velikanske šefe! Zunaj bojišč pa je treba načrtovati misije,
postavljati baze, skrbeti za diplomacijo … _

phoenixpoint.info
/ I G R A

ZA PLAYSTATION 4: CALL OF DUTY:
MODERN WARFARE
Izid novega Call of Dutyja je zmeraj velik dogodek, to leto
pa morda še posebno, saj so oblikovalci ustvarili igro, ki
je ni strah spopasti se s perečimi težavami sodobnega
sveta. V zgodbovni kampanji v lovu na odpadniškega
ruskega generala nismo igrali le kot zahodni specialec,
temveč smo prevzeli vlogo azijske gverilke, sprejeli kar
nekaj zahtevnih moralnih odločitev in bili priča terorističnemu napadu na londonski trg Piccadilly. To je dopolnilo
prostrano spletno večigralstvo, ki je poskrbelo tako za
željo po velikih bojiščih kot intimnih obračunih zgolj nekaj
udeležencev._

callofduty.com
/ I G R A

ZA XBOX ONE: EFOOTBALL PES 2020
Fifa je morda res najpopularnejši nogomet, toda sladokusci se strinjajo, da je Pro Evolution Soccer (naj)boljši.
Licenčna plat sicer ni popolna, toda na igrišču se kljub
prijaznemu nadzoru hitro pokaže izjemna globina. Igranje
ni ločeno le na obrambo in napad, marveč je zelo pomembna sredina igrišča, kjer se tako kot v resnici tvorijo
akcije. Izjemnega pomena pa so tudi lastnosti nogometašev, ki so resničnim že kar strašljivo podobni._

konami.com

/ I G R A

ZA SWITCH: POKEMON SWORD &
SHIELD
Novi Pokemoni zaradi Switcheve moči naposled zakorakajo v odprt svet, ki ga je mogoče raziskovati po mili volji.
Smisel tega igranja domišljijskih vlog je kajpak vnovič
kataloško zbiranje pokemonskih žverc, vendar izvirnega
ne manjka, med drugim stadionske bitke z ogromnimi
različicami simpatičnih pošastkov._

swordshield.pokemon.com
OGL ASNA VSEBINA
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Električna
kolesa
Električno
treking kolo T50e

sbikes.si

Električna kolesa prihajajo v vse segmente
kolesarstva. Tokrat vam premierno
predstavljamo žensko treking kolo
znamke S-BIKES.

Zavore:
disk tektro hidravlične
Vzmetenje: centralno vzmetenje prednjih
vilic in vzmetenje sedeža
Sedež:
gel z ročajem
Obroč:
alu 28’’
Menjalnik: Shimano Deore 9-prestav
Luči:
LED zadaj baterija
Upravljanje: 9 stopenj električne pomoči
Motor:
Bafang 36V/250W
Baterjia:
7,8 Ah
Doseg:
70km
Teža:
21 kg
Max nosilnost: 120 kg

Akcijska cena

1.399 EUR

Redna cena:

1.599 EUR

S-BIKES je blagovna znamka podjetja Špan d.o.o.

Špan d.o.o.
Tržaška 547, 1351 Brezovica / LJ
www.span.si #mojspan 01 365 80 94

N A J B O L J Š I D R U Ž I N S K I AV TO M O B I L

MAZDA6

N A J B O L J Š I M ES T N I AV TO M O B I L

PEUGEOT 208

Novi Peugeot 208 je vselej veljal za enega izmed tistih
predstavnikov svoje urbane vrste, ki je bil dovolj drzen,
da je osvajal srca mladenk. V tokratni generaciji pa je še
nekoliko drznejši in želi napovedovati trende za prihodnost
za kar celoten segment B. Tako novi Peugeot 208 ni le še
ena izmed novitet, temveč kar narekovalec tempa v svojem
segmentu. Po domače povedano: prav novi model Peugeot 208 dela najbolj smele in pogumne korake v časih, ko se
mobilnost zares spreminja z veliko hitrostjo. Tudi s tem, da
bo praktično prvi proizvajalec, ki bo v svoji motorni paleti
vse od začetka proizvodnje ponujal tudi 100-odstotno
električni pogon._
peugeot.si

Vsem, ki jim je blizu dizajn, bo oblika Mazde, ki jo v zadnjih letih
navdihuje t. i. »Kodo« dizajn, prinesla veliko notranjega zadovoljstva in spokojnosti. Avto ne izstopa po oblikovnih presežkih in
prav zato zagotavlja izčiščen minimalizem oblikovanja s silhueto,
ki je še nikomur ni uspelo uspešno kopirati. Mazda oblikovni jezik
Kodo zadnja leta resnično izjemno lepo in trajnostno vnaša prek
celotnega segmenta svoje modelne palete. A drznost v dizajnu – predvsem pa odličnost dizajna ni vedno tisto, kar definira
najboljše. Mazda6 Wagon pa je tudi izjemno racionalen nakup,
saj boste za odlično opremljeno različico Revolution s 165 KM
bencinskim motorjem z nekaj dodatki odšteli le nekaj več kot
30.000 evrov._
mazda.si

AVTOMOBILI
2019

Tokrat smo se ozrli nazaj in si
osvežili spomin na to, kaj vse je
bilo novega na avtomobilskem
področju v letu 2019. Pred vami je
najboljše, najslajše in najdrznejše
po izboru uredništva.

NAJBOLJŠI MALI SUV

VOLKSWAGEN T-CROSS

Volkswagen T-Cross je značilen Volkswagen, in to v vseh pogledih.
Nemško odličnost namreč vnaša v segment mestnih terencev, po
katerih je ta hip tako pri nas kot v Evropi nasploh največje povpraševanje. A hkrati postavlja povsem nove standarde varnosti, kjer je
prvič serijsko na voljo večina voznikovih asistenčnih sistemov, tudi
Front Assist (preprečevanje naletov), Lane Assist (ohranjanje vozne
smeri), Blind Spot Assist (zaznavanje mrtvega kota) in drugi. Obenem na sorazmerno skromno odmerjenih centimetrih prinaša največji možen izkoristek prostora in je presenetljivo prostoren. Oblikovalci so se namreč pri njegovem snovanju zgledovali po večjem
Touaregu in prepisovali njegove markantne proporce._
volkswagen.si

NOVO ?
Ne! Oprano s

#RethinkFashion
www.perwoll.si/rethinkfashion
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Mobilno
N A J I Z V I R N E J Š I AV TO M O B I L

TESLA CYBERTRUCK

Tesla Cybertruck je resničen in ni bil ustvarjen zgolj za film ali futuristične igrice. Lahko ga boste videli na cesti in lahko si ga boste
lastili. Narejen je iz jeklene zlitine, ki je odporna proti udrtinam, praskam, udarcem »macole« in celo neprebojna za naboje do velikosti
9 mm. Tudi stekla so ojačana in prenesejo večjo silo, kot smo vajeni
pri običajnih avtomobilskih steklih. Ravno tako kot »oklep« je navdušujoče tisto, kar se skriva pod njim. Na voljo bo konfiguracija z
enim, dvema ali tremi elektromotorji. Najmočnejša različica bo lahko od 0 do 96 km/h pospešila v le 2,9 sekunde, s polno baterijo pa
prevozila več kot 800 kilometrov._
tesla.com

N A J B O L J Š I E L E K T R I Č N I AV TO M O B I L

VOLKSWAGEN ID.3

Volkswagen ID.3 (VW ID.3) je prvi izmed številnih električnih avtomobilov, ki jih namerava proizvesti Volkswagen na t. i. platformi
MEV. Prihaja v obliki tradicionalne petvratne kombilimuzine z avtonomnim dosegom baterije do 550 kilometrov. Proizvodnja prvega resnično električnega Volkswagna ID.3 se je začela novembra,
najprej pa ga bo dobilo 30.000 kupcev, ki so avtomobil že prednaročili. To je številka, ki je presenetila tudi številne poznavalce,
saj kupci resnično niso vedeli, kaj kupujejo. Ker gre za arhitekturno popolnoma električen avtomobil, to pomeni, da je kljub svojim
dimenzijam presenetljivo prostoren. Inženirji so namreč s pomočjo
platforme skrili večino stvari v podvozje vozila in tako pridobili izjemno prostorno notranjost._
volkswagen.si

NAJBOLJŠI SUPERŠPORTNIK
N A J B O L J Š I V E L I K I S U V (T E R E N E C)

LOTUS EVIJA

Prvič po desetletjih je na trg prišel popolnoma prenovljen
Land Rover Defender. Posodobili so ga za 21. stoletje, hkrati
pa obdržali ikonično silhueto. Ne pustite, da vas mehkejše in
sodobnejše linije zavedejo, novi Defender je resnično sposoben in opremljen z naprednimi tehnologijami ter tako odličen
sopotnik za vaše odprave. Na voljo bo v karoserijskih izvedbah 90 in 110, z do 6 sedeži v 90 in možnostjo 5, 6 ali 5 + 2
sedežev v karoserijski izvedbi 110. Prilagodili ga boste lahko
na več načinov kot kateregakoli prejšnjega Land Roverja,
saj ima štiri pakete dodatne opreme, ki vsakemu Defenderju
dajo svoj značaj._

Ime Evija (izgovarja se z j-jem) pomeni »prvi, ki obstaja«
ali »živi«. To je zelo primerno; Lotus ima nesporen ugled
zaradi svojega pionirskega pristopa v avtomobilskem
športu. Je pa model Evija v marsičem prvi. Vsekakor je
to prvi električni Lotus, in tudi Lotus, ki nekako spreminja
naš pogled na svet super- oziroma hiperavtomobilov. Evija zmore kar 1.972 konjskih moči – oziroma 2.000 PS-jev.
Od 0 do 100 km/h bo pospešila v manj kot 3 sekundah,
pri tem pa bo končna hitrost omejena na 320 km/h in jo
bo Evija dosegla v manj kot 9 sekundah. Pri tem je osupljiv podatek o navoru, ki je kar 1.700 Nm. Baterija, ki se
skriva v posebni zasnovi, ima kar 400 kilometrov dosega,
premore pa 70 kW/h/2.000 kW in naj bi jo bilo s hitrim
polnjenjem možno napolniti v le 18 minutah._

landrover.si

lotus.com

LAND ROVER DEFENDER

store

www.sportstore.si - Celovška cesta 280, Ljubljana

ČAROBNI
PRAZNIKI S
SKUPINO POŠTA
SLOVENIJE
Ogrejte srca vaših najdražjih s klasično voščilnico, ki jo pošljete
po pošti. Poleg bogate ponudbe božičnih in novoletnih voščilnic boste na poštah našli tudi komplete voščilnic za podjetja.
Tudi letos so pripravili praznične poštne znamke z božičnimi in
novoletnimi motivi, lahko pa na praznična voščila nalepite tudi
osebne poštne znamke z motivom po vašem izboru.
Na vseh poštah so na voljo tudi zvežčki z 12 samolepilnimi
znamkami, za naslovnike v Sloveniji z oznako A (za voščilnice) ali
B (za razglednice) in za naslovnike v tujini z oznako C
(za voščilnice in razglednice).

Marko Prah

posta.si

PRAZNIČNO VESELJE NA
OSEBNI POŠTNI ZNAMKI
Svoje najbližje lahko presenetite tudi tako,
da na voščila nalepite svoje osebne poštne
znamke. Izkoristite 20-odstotni popust na
izdelavo osebnih poštnih znamk za pošiljanje
po Sloveniji (A in B) ali 10-odstotni popust
na izdelavo osebnih poštnih znamk za
pošiljanje v tujino (C in D). Na spletni strani
osebnaznamka.posta.si poiščite akcijo
PRAZNIKI, v polje Geslo vpišite besedo
Veselje in z nekaj kliki oblikujte in naročite
svoje osebne poštne znamke. Popust velja
za spletna naročila in naročila, oddana po
e-pošti. Najmanjše naročilo je 20 znamk.
Akcijski popusti in ostali popusti se ne seštevajo.

ČAS OBDAROVANJA
JE SPET PRED VRATI

C
SLOV E N I JA
Na Pošti Slovenije bodo poskrbeli, da bodo vaša voščila pravočasno
prispela v prave roke. Zaradi povečanega prometa v decembru
priporočajo pravočasno oddajo božično-novoletnih razglednic in
voščilnic – za naslovnike v Sloveniji do 18. decembra 2019. Vsem, ki
boste pošiljali voščila prijateljem in sorodnikom v tujino, priporočajo
izbiro storitve Prednostno.

PO DARILA V
PS PAKETOMAT
Za praznične spletne nakupe
iz naslanjača pa priporočamo
dostavo vašega paketa v
PS Paketomat! Paket lahko
diskretno, hitro in priročno
prevzamete na 24 lokacijah,
24 ur na dan, 7 dni v tednu.
Tako bo vaš nakup ostal
diskreten in presenečenje bo
popolno!
posta.si/paketomat

V zraku je že čutiti vznemirljivo pričakovanje
obdarovanja. Če radi podarjate lepo zavita
darila, na pošti izberite čudovit ovojni papir
ali darilno vrečko s prazničnim motivom.
Izbirate pa lahko tudi med različnimi koledarji
s poslovnimi ali drugimi čudovitimi motivi, ki
popestrijo vsak prostor.

Za praznično
darilo predlagajo
letno vinjeto za
osebna vozila za
leto 2020. Imetniki
kartice Diners Club
jo lahko na poštah
plačate na tri
obroke.

OGL ASNA VSEBINA

PREPUSTITE SE GLASBI,
KJER KOLI IN KADAR KOLI
#musicwithoutlimits

www.musicwithoutlimits.net

MUSIC
W ITHOUT
LIMITS

Film meseca

VOJNA ZVEZD:
VZPON SKYWALKERJA
A KC I J S K I D O M I Š L J I J S K I S P E K TA K E L /// Z DA , 2 0 1 9, S TA R WA R S : T H E R I S E O F S K Y WA L K E R

Saga se končuje, a zgodba bo živela večno!
»Nekoč pred mnogimi leti v galaksiji daleč,
daleč stran,« so besede, ki so se pred več
kot 40 leti zapeljale čez platna kinodvoran
po vsem svetu, in rodila se je legenda moderne dobe. George Lucas je zasnoval sago
o družini Skywalker, ki je na številna življenja
vplivala na način, ki si ga je bilo za tiste čase
težko predstavljati.
Deset let po preddelih, ki so bili posneti v 70.
in 80. letih prejšnjega stoletja, je leta 2015 na
filmska platna prišel film Sila se prebuja, leto
zatem pa smo gledali vzporedno, »spin-off«
zgodbo Rogue One: Zgodba Vojne zvezd, ki
se dogaja tik pred prvim filmom Novo upanje iz leta 1977, ko se je vse začelo. Trilogija
se je nato nadaljevala s Poslednjim jedijem
(2017), letos pa se bo krog sklenil – na spored
kinematografov po vsem svetu prihaja zadnje dejanje epske pustolovščine Vojna zvezd:
Vzpon Skywalkerja, v katerem bomo spremljali konec sage Anakina, Luka, Leie, Hana,
Chewieja, Bena, Rey in preostalih.
V najnovejšem filmu, ki ga je napisal, režiral
in produciral J. J. Abrams, se vračajo Daisy
Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar
Isaac in Lupita Nyong’o, na različne načine
pa se bodo pojavili tudi zvezdniki izvirne trilogije Mark Hamill, Ian McDiarmid in Anthony

Daniels. Filmski ustvarjalci niso izpustili niti
leta 2016 umrle Carrie Fisher – v sklepnem
delu sage bodo uporabljeni njeni še zadnji
preostali kadri. Med igralci bomo gledali še
Billie Lourd, Domhnalla Gleesona, Naomi Ackie, Keri Russell, Richarda E. Granta in druge.
Filmska ekipa obljublja, da bo gledalce po
vsem svetu v devetem delu sage Vojna zvezd:
Vzpon Skywalkerja, ki se dogaja eno leto po
dogodkih, ki smo jim bili priča v filmu Poslednji jedi, in predstavlja zadnji film trilogije
trilogij, ponesla na poslednje epsko popotovanje v galaksijo daleč, daleč stran, kjer se
bodo pojavile nove legende._

Režija: J. J. Abrams.
Igrajo: Daisy Ridley, Adam Driver, John
Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o in
drugi.
od 19. decembra /
Cineplexx, Kolosej, Maribox

Platna

2019 V

Kaj dobrega je rodila filmska industrija v
letu, ki se poslavlja, in kaj že čisto nestrpno
pričakujemo v letu 2020? Oči na peclje – to
so filmi, ki jih morate videti!

KRIMINALNA DRAMA

THE
IRISHMAN
ZDA, 2019

Martin Scorsese se je v svojem
novem filmu The Irishman združil s svojimi najljubšimi zvezdami
(tudi z Alom Pacinom). Ta služi
kot njegova »zadnja beseda« v
gangsterskem filmskem žanru,
ki ga je povzdignil v veličino z
Dobrimi fanti iz leta 1990 in s Kazinojem iz leta 1995. Z uporabo
revolucionarnega (in v glavnem
učinkovitega) CGI-sistema za
staranje je za več deset let pomladil svojo igralsko zasedbo.
Film je priredba knjige Charlesa
Brandta I Heard You Paint Houses in prikazuje s kriminalom prepojeno življenje Franka Sheerana
(Robert De Niro), »izvršilca dolžnosti« mafijske družine Bufalino
(Joe Pesci) ter skrivnostno izginotje sindikalca Jimmyja Hoffe
(Al Pacino), ki naj bi ga Sheeran
leta 1975 tudi ubil. Scorsesejev
film je hkrati tudi drama o minevanju časa in vplivu – ali manku,
ki ga imajo obžalovanja, izdaje,
nemoralnost na človeško dušo._

DRAMA

MARRIAGE
STORY
ZDA, 2019

Ločitev je kataklizma, ki uniči preteklost, sedanjost in prihodnost,
in človeka prisili, da na novo
»konfigurira« sebe. In Marriage
Story Noaha Baumbacha pretresa s svojo izjemno pristnostjo in
vpogledom. Ločitev brooklynskega režiserja Charlieja (Adam
Driver) in igralke Nicole (Scarlett
Johansson) se začne sporazumno, a kmalu preide v drago in
travmatizirajočo pravno vojno, ki
jo izvajata njuna odvetnika (Laura Dern, Ray Liotta), hkrati pa v
to figurativno (v nekem trenutku
tudi dobesedno) vojno povlečeta
še mladoletnega sina (Azhy Robertson). Noben film na to temo
še ni bil tako resničen, del zaslug
pa vsekakor pripada Driverju in
Johanssonovi, katerih vrhunska
igra je tako subtilna kot mučno
resnična._

CITYMENI ...
FILMSKE
PREMIERE
DECEMBER IN
JANUAR

PSIHOLOŠK A GROZLJIVK A

TRILER/DRAMA

ZDA, KANADA, 2019,
THE LIGHTHOUSE

ZDA, 2019

SVETILNIK

Robert Eggers, režiser opevane ruralne srhljivke Čarovnica,
se je letos vrnil s hipnotično,
halucinantno in na 35-milimetrski trak posneto psihološko
srhljivko o dveh svetilničarjih
na odročnem atlantskem otoku konec 19. stoletja. Molčečni
Ephraim se dan za dnem muči s
popravili in vzdrževanjem, medtem ko sme signalno luč ponoči
upravljati le starejši Thomas.
Naveličan težaškega dela postaja Ephraim vse bolj sumničav
do svojega sopotnika. Toda njegovi čudni prividi morda niso le
posledica utrujenosti in zavisti.
Na filmskem festivalu v Cannesu je grozljivka Lighthouse
prejela nagrado Mednarodnega združenja filmskih kritikov
FIPRESCI._

JOKER

Že pred izidom filma o najbolj
znanem negativcu v stripovskem
svetu se je začelo šušljati, da bo
»novi« Joker, Joaquin Phoenix,
nagrajen z oskarjem za vlogo,
ki je zaznamovala že legendarnega Jacka Nicholsona in pokojnega Heatha Ledgerja. In kdo
je ta sloviti novi Joker, ki si je na
Beneškem filmskem festivalu
prislužil 8-minutne stoječe ovacije? Bodoči Joker, zdaj še Arthur
Fleck, je reven in duševno bolan
moški, ki ima neizmerno željo
postati stand up komik. Da lahko preživlja sebe in svojo mater,
nastopa kot maskota pred trgovino ali kot klovn na zabavah. Ko
se nad njim nekega dne na podzemni železnici brutalno znesejo
trije »oblekarji«, Arthurju poči in
ubije svoje prve tri žrtve. S tem
navdahne protestniško gibanje,
gibanje proti eliti. Film tako ni
le raziskovanje človeka, ki ga je
družba zavrgla, ampak tudi opomnik sodobnemu svetu._

O N E SO BO M B E
KANADA, ZDA, 2019,
BOMBSHELL
Drama o zloglasnem slovesu
Rogerja Ailesa, glavnega
obraza televizije Fox News,
in njegovih žrtvah._
od 26. decembra /
Cineplexx, Kolosej, Maribox

DRAMA

BOLEČINA IN
SLAVA
ŠPANIJA, 2019, DOLOR Y
GLORIA

»Sovražim avtofikcijo,« pravi ostarela mati filmskega ustvarjalca
Salvadorja Malla (Antonio Banderas). S tem hudomušno prikimava
zakoreninjeni resničnosti novega
mračnega, a radostno katarzičnega filma režiserja Pedra Almodóvarja. Film je sestavljen iz »serije
srečanj« Malla: nekatera se odvijajo v sedanjosti, drugih se spominja. Denimo otroštva, ko je s starši
v iskanju boljšega življenja odšel v
vas v bližini Valencie. Ali pa prvega poželenja, svoje prve ljubezni
v Madridu, bolečine ob razhodu,
ko je bila ljubezen še sveža in vroča, pisanja kot edinega zdravila,
da pozabiš to, česar ni mogoče
pozabiti, odkritja kina in občutka
neizmerne praznine, ki se pojavi
iz nemoči še naprej ustvarjati filme … Bolečina in slava govorita
o ustvarjanju, o tem, kako težko je
ustvarjanje ločiti od lastnega življenja, in o strasteh, ki dajejo smisel
in upanje._

CATS
VB, ZDA, 2019
V kina prihaja filmska
priredba priljubljenega
muzikala Andrewa Lloyda
Webbra Mačke in pesmi iz
zbirke Mačke T. S. Eliota.

od 2. januarja /
Cineplexx, Kolosej, Maribox

S. 2020
AKCIJSKI FILM

PODLI FANTJE
ZA VEDNO
ZDA, 2020, BAD BOYS
FOR LIFE

Podla fanta sta zdaj nekoliko
starejša, ampak nič manj nora
in neizprosna. Potem ko Marcus
(Martin Lawrence) dolgoletnemu
kolegu Miku (Will Smith) zaupa,
da se bo kmalu upokojil, češ da je
že skrajni čas, ga poskuša Mike
pritegniti v zadnjo noro misijo.
Dvojica se tako poda na vratolomno odpravo proti zločinu,
polno spletk, prevar in odbitega
humorja. Saj sta navsezadnje
podla fanta za vedno! Tretji del
ne bo nastal pod režisersko taktirko Michaela Baya, ampak bosta režiserski stolček zasedla Adil
El Arbi in Bilall Fallah (Gangsta,
2018). Film si lahko v slovenskih
kinematografih ogledate od 16.
januarja._

DOMIŠLJIJSK A
PUSTOLOVŠČINA

MULAN

ZDA, 2020, MULAN
Zgodbo o mladem dekletu, ki se
preobleče v moškega in odide v
vojno, na Kitajskem pripovedujejo že skoraj dva tisoč let. Mulan
se spomladi 2020 v igrani različici vrača na filmska platna. Igrana priredba Disneyjeve animirane uspešnice iz leta 1998 bo, tako
kot izvirnik, zgodba o legendarni
junakinji iz kitajske zgodovine, ki
je živela v 5. ali 6. stoletju in jo
opeva Balada o Mulan. Naslovni
lik bojevnice, ki se v tradicionalni patriarhalni družbi izdaja za
moškega, bo upodobila 31-letna
kitajska igralka Liu Yifei. V slovenskih kinematografih jo pričakujemo 26. marca._

C HAR LI EJ E V I
AN GE LČ KI
ZDA, 2019, CHARLIE’S
ANGELS
Prihaja nova generacija Angelčkov, ki jih bodo upodobile Kristen Stewart, Naomi
Scott in Ella Balinska._
od 9. januarja /
Cineplexx, Kolosej, Maribox

AKCIJSKI FILM

AKCIJSK A DRAMA

NI ČAS ZA
SMRT

TOP GUN:
MAVERICK

VELIKA BRITANIJA, ZDA,
2020, NO TIME TO DIE

ZDA, 2020, TOP GUN:
MAVERICK

Bond, James Bond, se že 25.
vrača na velika platna! Tudi
tokrat bo najslavnejšega vohuna na svetu upodobil šarmantni Daniel Craig. In v kaj
se bo zapletel? Bond naj bi v
najnovejšem filmu opustil kariero vohunjenja in reševanja
sveta, a mu to ne bo povsem
uspelo. Njegov mir naj bi kaj
hitro skalil stari prijatelj Felix
Leiter, ki bo potreboval pomoč.
Tako bo Bond spet na stari poti,
v iskanju skrivnostnega zlobca,
opremljenega z najnovejšo tehnologijo. Spoznali bomo tudi novejšega 007, tokrat žensko, ki pa
se bo po spletu okoliščin morda
morala odpovedati sloviti kodi.
V slovenskih kinematografih
bomo lahko Bonda spremljali
od 2. aprila._

Kultni film Top Gun je dobil nadaljevanje. Po 34 letih se prihodnje leto na velika platna vrača
eno izmed najbolj pričakovanih
nadaljevanj filmske uspešnice,
v kateri je v glavni vlogi blestel
Tom Cruise kot pilot Maverick,
igralca pa je vloga izstrelila med
največje hollywoodske zvezde.
In Maverick svoje kariere tudi po
treh desetletjih ni opustil, le da je
zdaj odgovoren za poučevanje
naslednjega kroga pilotskih novincev v znameniti šoli Top Gun
– tudi trmastega sina njegovega
pokojnega kopilota Nicka Bradshawa - Goosa. V kina po Sloveniji naj bi »priletel« 25. junija._

G OS P O D J E

AKCIJSKI FILM

THE KING’S
MAN:
ZAČETEK

VELIKA BRITANIJA, ZDA,
2020, THE KING’S MAN
Medtem ko na tretji del v franšizi
Kingsman še čakamo, bomo prihodnje leto spoznali, kako se je vse
skupaj sploh začelo. Kako je torej
nastala neodvisna obveščevalna
agencija The King's Man? Ko se
najhujši svetovni tirani in kriminalci
odločijo, da bodo z vojno izbrisali
na milijone ljudi, Ralph Fiennes z
zvezdniško zasedbo bivših vojakov oblikuje vohunsko agencijo in
se poda v bitko s časom. Čeprav
je bila premiera filma v Sloveniji
prvotno napovedana že za februar 2020, bomo lahko bitko za
preživetje spremljali šele 17. septembra prihodnje leto._

ČAS D E KLI ŠT VA

ZDA, 2020, THE GENTLEMEN

ZDA, 2020, LITTLE WOMEN

Scenarist in režiser Guy
Ritchie nam v začetku leta
2020 prinaša prefinjeno akcijsko komedijo Gospodje, ki
sledi ameriškemu izseljencu
Mickeyju Pearsonu._

Sestre spoznamo še kot
deklice in najstnice, ki so v
najobčutljivejših letih ostale
same z mamo. Vrednote,
ki se jih navzamejo v tem
obdobju, jih bodo spremljale
vse življenje._

od 23. januarja /
Cineplexx, Kolosej, Maribox

od 23. januarja /
Cineplexx, Kolosej, Maribox

Urbani utrip

URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

NAKUP MESECA

®
V Cityparku je zaživela nova poslovalnica Lars&Sven Burgers, kjer se boste
lahko razvajali z odličnimi burgerji in
drugimi dobrotami, ki jih ta zdaj že zelo
znana veriga hitre, a zdrave prehrane
ponuja. Poleg klasičnih mesnih burgerjev
bodo v Lars&Sven Burgers Citypark v
ponudbi tudi izvrstni veganski burgerji
Beyond meat® ter brezglutenski burger,
ki je pripravljen v skladu s smernicami za
pripravo »varne hrane« društva bolnikov
s celiakijo.

ZABAVNI PAKET
FIREBOX MYSTERY BOX
Kaj kupiti osebi, ki ima vse? Tole, pa
je problem rešen. Ta skrivnostni paket
vsebuje nekaj najbolj priljubljenih
izdelkov spletne trgovine Firebox in
obljublja presenečenje, ki ga nihče
ne bi pričakoval. Seveda o vsebini ne
smemo preveč povedati (ali pa bomo
pokvarili presenečenje), a verjemite nam na besedo, da je vsebina
resnično nora! Lahko je odlično darilo
za nekoga, ki je malce neobičajen,
pa tudi za tiste, ki to niso. Uspeh je
zagotovljen v vsakem primeru! Izzivamo vas, upate? Cena skrivnostnega
paketa je 35,99 evra._

firebox.com

LARS&SVEN
BURGERS V
CITYPARKU:
DOBRODELNA
OTVORITEV
BIO-OIL GEL ZA
SUHO KOŽO: NOV
NAČIN NEGE SUHE
KOŽE

Nov Bio-Oil Gel za suho kožo
obnovi pregrado kože in jo
globinsko navlaži. Edinstvena
tekstura oljnega gela se zlahka vpije in ustvari zaščitni
film, ki preprečuje izgubo
vlage in ponovno vzpostavi
optimalno navlaženo stanje.
Ta izjemno učinkovita formula z le 3 odstotki
vode doseže
izjemen rezultat
vlaženja z mešanico emolientov, kot
je karitejevo maslo,
humektantov, kot
sta glicerin in urea,
ter pomirjajočih
sestavin, na primer
vitamina B3._

bio-oil.com/si

Lars&Sven je v dneh odprtja v Cityparku
(od 10. do 14. decembra) od vsakega prodanega burgerja doniral 1 evro Materinskemu domu Ljubljana Jarše. Sredstva,
ki so jih zbrali, bodo v materinskem
domu porabili za opremo dvosobnega
stanovanja v Šiški, kjer potrebujejo novo
kuhinjo, garderobne omare, mize, stole,
postelje itd.
Materinski dom Ljubljana sicer sprejema nosečnice in mamice z otroki do 14.
leta starosti. Namen strokovnega dela
v materinskem domu pa je v strokovni
podpori uporabnicam, da si čim prej
uredijo samostojno življenje zunaj doma.
To dosegajo z aktivnim reševanjem
eksistenčnih težav, individualnim oblikovanjem in izvajanjem načrta pomoči
z motivacijskimi in v cilje usmerjenimi
osebnimi razgovori. Mamice lahko sicer z
otroki v domu bivajo eno leto._

larsandsven.si

PODARITE
MASAŽO S
PRAVIM ZLATOM!
Razveselite najdražje z
izjemnimi doživetji ob
darilih, ki jim bodo ostala
v spominu za vedno. Ne
pozabite, najlepša doživetja so tista, za katera ne
najdemo besed. Darilni
paket Masaža in wellness
vključuje več kot 130
možnosti za sanjsko razvajanje, med katerimi najdete masaže proti stresu,
masaže s pravim zlatom
ali vročimi kamni, čokoladne tretmaje, termalne rituale, oblikovanje
telesa s kavitacijo, lifting, večerni make-up
ali romantični jacuzzi s sadjem in kozarčkom
penine. V darilnem programu SelectBox je
30 različnih paketov z več kot 2.200 izjemnimi doživetji po Sloveniji in na Hrvaškem.
Podarite darilni paket SelectBox!_

selectbox.si
OGL ASNA VSEBINA
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Urbani utrip
KAJ IMAJO
SKUPNEGA REDKA
SORTA VINA,
ISKANA VRSTA
KAVIARJA IN
NAJPRESTIŽNEJŠI
TARTUFI?

Intesa Sanpaolo Bank, ki jo javnost pozna kot eno tehnološko najbolj naprednih bank na področju kartičnega plačevanja in spletnega ter mobilnega
bančništva, je tudi prva slovenska banka, ki imetnikom kartic Visa omogoča
uporabo storitve Apple Pay. Jasno je, da so porast uporabe interneta, razpršenost mobilnih naprav in eksplozija mobilne povezljivosti preoblikovali izkušnjo nakupovanja in prodaje. Plačila danes več ne omejuje infrastruktura, ki
je povezana z žico; danes imamo tudi v najbolj oddaljenih krajih sveta dostop
do digitalne ekonomije. Zato ni presenetljivo, da se je tudi Slovenija postavila
na zemljevid držav, kjer uporabniki pametnih telefonov iPhone plačujejo z
mobilno denarnico Apple Pay._

Uspevajo samo na nekaterih krajih. Tam, kjer so
pogoji tako edinstveni, da
omogočijo najbolj iskane
vrste gurmanskih presežkov.
Barcaffè predstavlja novo
mleto praženo stoodstotno
kavo vrste arabika, ki izvira
z ene plantaže –Barcaffè
Single plantation. Barcaffè
Single plantation uspeva
na posestvu Monte Alegre v
Braziliji. Posestvo se ponaša
z več kot stoletno tradicijo
ter znanjem gojenja, pridelave in predelave najkakovostnejših vrst arabike ter sort
posebnih kav, bolj poznanih
kot specialty kave. Barcaffè Single plantation je odlična izbira za vse trenutke, ko želimo s kavo
razvajati, navdušiti ali preprosto pokazati, da jo imamo radi in o
njej vemo nekaj več._

intesasanpaolo.si

barcaffe.si

PIONIRJI NA PODROČJU DIGITALNEGA
BANČNIŠTVA

KAM PO
ČAROBNA
DARILA?
December je čas, ko nam nasmeh na obraz
narišejo melodije božičnih pesmi, vonj po
domačih piškotih, pravljično okrašene ulice
in skrbno zavita darila, ki jih postavimo pod
praznično drevesce. Že veste, kakšne so želje
vaših najdražjih? Tako v prodajalnah nakupovalnega središča Europark Maribor kot na
njihovem božično-novoletnem sejmu, ki ponuja
raznolike izdelke butičnih proizvajalcev, boste
dobili številne ideje za nepozabna darila. Ali
morebiti vaši najdražji svoje želje skrivajo le
zase? Za izpolnjevanje skritih želja najbližje
razveselite z darilnimi boni Desetak. Da pa bo
praznično vzdušje res čarobno, vam v Europarku vsa darila, nakupljena pri njih, vse do
24. decembra tudi brezplačno zavijejo._

europark.si

DESETAK,
za vse
praznične
želje.

Sedaj tudi spletni nakup Desetakov na

desetak.si

Urbani utrip

TRAVIS
SCOTT X
NIKE AIR
FORCE 1
LOW CACTUS
JACK
Dizajnerji blagovne znamke Nike,
znani po uspešnih sodelovanjih
z velikimi imeni iz sveta športa,
glasbe in mode, so zopet navdušili. Nedavna pridobitev je model
Travis Scott x Nike Air Force 1 Low
Cactus Jack, zasnovan po navdihu najbolj priljubljenega raperja
zadnjega časa Travisa Scotta.
Da gre za res izjemen dizajerski
model, priča dejstvo, da se je žreba
(t. i. »raffle«) za možnost nakupa
21. novembra 2019 pred ljubljansko
trgovino Tike zbralo več kot 400
navdušencev »sneaker« kulture.
Dogodek je popestril kdo drug kot
strastni zbiratelj superg DJ UMEK.
Nasmejan in še sam neučakan je
med navdušeno množico izžrebal
le šest srečnežev, ki so ekskluzivni model lahko kupili. Eden od
razlogov za priljubljenost takih
modelov je ravno ta omejenost in
napor, ki ga je treba vložiti v to,
da dobiš nov par. »Zavedanje, da
si eden od šestih lastnikov modela Nike Air Force 1 Low Cactus
Jack Travisa Scotta v Sloveniji, je
za posameznike majhne, a hitro
rastoče skupnosti v Sloveniji nekaj
neprecenljivega,« pravi Filip Đurić,
marketinški menedžer ljubljanske
trgovine.

V ČEM JE ČAR MODELA TRAVIS SCOTT X
NIKE AIR FORCE 1 LOW CACTUS JACK?
Modelu je dušo vdahnil priljubljeni raper, ki je večji del otroštva
preživel v Missouriju v Teksasu, kar se izraža tudi v dizajnu. Superge so prepletene z različnimi motivi in materiali, ki spominjajo na
duh Divjega zahoda. Mešanice žameta, platna, kamuflažnega
materiala, flanele, antilopjega usnja in volne na cesti vsekakor
ne moreš spregledati, kar pa pravzaprav lahko rečemo tudi za
snovalca dizajna, Travisa Scotta._

DELAVNICA CUSTOM AIR FORCE 1

Za dodatno ekskluzivnost je poskrbela delavnica Air Force 1 Custom, brez dvoma posebnost na slovenskem področju. Pod vodstvom barvite in energične Petje Montanez iz
ArtPumpa in v ritmih DJ Jamirka je osem vplivnežev, sicer znanih partnerjev znamke Tike,
dobilo priložnost ustvariti in se podpisati pod svoj lastni unikatni par Air Force 1. Ekipi
navdušenih ljubiteljev superg, med katerimi so bili Uroš Umek, Maja Šebenik - Sheby,
Atlas Erotika (Anže Cazzafura, Miha Jakovljević, Dino Nuhanović), tetoverka Annoe - Ana
Kušter, vloger Bit Sever ter vodja koncepta Tike in zbiratelj superg Marko Đorđević, so
se pridružile še tri srečne nagrajenke, ki so priložnost dobile v ilustratorskem natečaju
na Instagramu. Sodeč po tem, kako predano so superge barvali s svojim karakterjem,
in kako nasmejani so bili, ko so domov odnesli unikatni par, ki ga nima nihče drug, lahko
rečemo, da je bil dogodek več kot uspešen. Veselimo se novih._

TIKE
Mestni trg 18
Ljubljana
tike.si

infomat
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GLAVNI TRG MENGEŠ: DRUŽINI PRIJAZNA
STANOVANJA
V zadnjih letih so se cene novih stanovanj hitro povišale, še najbolj v Ljubljani.
Mlade družine se zato raje odločajo za nakup stanovanja v okolici Ljubljane, kjer
so ta cenejša. V Mengšu so nova stanovanja do 25 odstotkov cenejša oziroma
lahko za isto vrednost dobite eno sobo več kot v Ljubljani. V novem stanovanjskem
objektu Glavni trg Mengeš je na prodaj 80 večjih, družinam prijaznih stanovanj.
Izbirate lahko med trosobnimi (od 81 m2) in štirisobnimi (od 98 m2) stanovanj.
Sodobna zasnova tlorisov in velike steklene površine po celotni širini stanovanj
omogočajo prijetno bivanje. V prvem nadstropju objekta se nahaja velik zunanji
atrij z igrali in družabnimi kotički, ki je dostopen le stanovalcem. Lastniški parkirni
prostori so urejeni v kletni etaži, za obiskovalce pa na prostem. V pritličju je tudi
supermarket Mercator ter pet gostinskih in storitvenih lokalov._

glavni-trg-menges.si
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PODARITE DESETAKA!
Iščete popolno darilo? Podarite darilni bon Desetak. »Že velikokrat me
je rešil iz zagate!« pravi odlična slovenska pevka in blogerka Centra Vič
Alenka Godec. »Kadar ne vem, kaj podariti, nič več ne udarim mimo. Enostavno kupim darilni bon Desetak, ki je res odlična izbira, saj ga lahko
vaši obdarjenci unovčijo v vseh prodajalnah ter gostinskih in storitvenih
lokalih v štirih najboljših nakupovalnih središčih Slovenije, poleg Centra
Vič tudi v Cityparku Ljubljana, Citycentru Celje in Europarku Maribor, ter
tako izbirajo kar med 365 blagovnimi znamkami,« razlaga. »Desetake, ki
jih v Centru Vič lahko kupite v poslovalnici Loterije, zadnje čase naročim
kar prek spleta, saj je to super udobno!« je zadovoljna Alenka. Darilne
bone Desetak do vrednosti 990 €, kupljene v spletni trgovini, vam lahko
namreč pošljejo po pošti na naslov v Sloveniji, lahko pa jih unovčite in
plačate kot prevzemnico natisni@doma-bon, ki jo v Centru Vič v poslovalnici Loterije zamenjate za fizične darilne bone Desetak._

center-vic.si
desetak.si

NAGRADO BEST BUY AWARD V KATEGORIJI
NAPOLITANK PREJEL MANNER
Podjetje Manner je v kategoriji napolitank prejelo nagrado Best Buy Award
za zagotavljanje najboljšega razmerja med kakovostjo in ceno. Vprašanje v
spletni anketi, ki je zajela 1.200 slovenskih udeležencev (uporabnikov interneta, starejših od 15 let), se je glasilo: »Navedite ime proizvajalca oziroma
dobavitelja NAPOLITANK, ki po vaši osebni izkušnji ali izkušnji vaših bližnjih
ponuja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo na slovenskem trgu«.
Najpogostejši odgovor je bil: Manner. Anketiranci so lahko na podlagi
lastnih izkušenj navedli, katera blagovna znamka ima po njihovem mnenju
najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. Pozitivni rezultati te raziskave
so pokazali, da podjetje Manner uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo, kar
slovenski ljubitelji Mannerjevih izdelkov z veseljem nagradijo._

manner.si
OGL ASNA VSEBINA

