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MODA
Kakšni so ženski in kakšni
moški modni trendi
2020? Pred nami je leto
retro rapsodije ter divjih,
a čutnih kombinacij. Več v
nadaljevanju.

FILMI
LEPOTA
Kako diši pomlad? Poiskali smo nove moške vonjave,
ki simbolizirajo pravega
moškega.

70. Berlinale je za nami.
Kaj prinaša filmski
festival, ki slovi kot tretji
najpomembnejši na svetu?
Kateri so filmi, ki so vredni vaše pozornosti?
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OGLASNA VSEBINA

Povsem novi Hyundai i10
Razmišljaj na veliko.

Cilje si postavite visoko. In računajte na novega i10, da vas bo pripeljal tja.
Novi i10 naredi močan vtis s širokimi sprednjimi zračniki, atraktivnimi LED lučmi
in 16-palčnimi aluminijastimi platišči. Stranski pogled odkrije čiste in mehke,
a vendar izražene linije energičnega vozila, notranjost pa odlikuje varnost in
udobje brez kompromisov. Pri 22-ih barvnih kombinacijah zunanjosti pri novem
i10 vas do vaše popolne vožnje loči le še klik.

www.hyundai.si

Povprečna poraba goriva: 4,2 - 4,9 l/100 km, emisije CO2: 97 - 113 g/km.

Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM 10 in PM 2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in
emisijah CO 2 so na voljo na www.hyundai.si. Kupci ste avtomobilski blagovni znamki Hyundai podelili priznanje BestBuy Award MILLENNIALS – najboljše
razmerje med ceno in kakovostjo na slovenskem trgu. Vir: ttp://www.bestbuyaward.org/slovenia-619XW88.

TA M E S E C
S . 4 / M O DA
MODNI TRENDI 2020

S . 8 / LE P OTA

Pred vami so najbolj vroči
modni trendi 2020, tako za
ženske kot za moške.

HALLYU

S. 12 / DOM

Hallyu je korejski val, ki je preplavil
svet. In to se še posebej pozna v
lepotnem segmentu.

AVSTRALSKI MINIMALIZEM
Avstralski minimalizem je novi
skandinavski šik. Kje je razlika?

S . 2 0 / TE H N O LO G IJ E
ZA UŠESA NOVODOBNIH NOMADOV

S . 1 6 / K U LI N A R I K A
SLADKO VEGANSTVO
Odlične sladke veganske poslastice, ki
na obraz narišejo nasmeh.
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Izbor slušalk, ki se lahko pohvalijo z
odličnim aktivnim odstranjevanjem
hrupa.

S . 26 / F I LM S K A P L ATN A
BERLINALE
Kateri so najboljši filmi z letošnjega
Berlinala?

V teh dneh, ko se Slovenija, ko se svet bojuje
s koronavirusom, je težko ostati na distanci.
Pa ne socialni, ta je nujno potrebna, a več
o tem v nadaljevanju. Na mnenjski distanci,
se distancirati od situacije, biti tiho, »furati« dalje to, kar počneš, biti brezbrižen in si
misliti, da je dovolj virov in informacij tam
zunaj in da ti nimaš več kaj dodati. No, ni
res. Čeprav naš medij v osnovi ni namenjen poročanju o tovrstnih temah, je pa
kljub temu odgovoren, da ponudi svojim
bralcem čim več koristnih informacij v času
epidemije! Ne, ne bomo zganjali panike, ne,
ne bomo vas strašili, bomo pa iz popolnoma verodostojnih virov na našem spletišču
(citymagazine.si) še vedno objavljali vse,
kar bi morali vedeti o tem zahrbtnem virusu, ki več kot očitno ni »navadna gripa«.
Moja, vaša naloga v teh dneh je, da zašči-

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

tite sebe in svoje najdražje in da ste, lepo
prosim, družbeno odgovorni! Zdaj ni čas,
da nadvlada vaš ego, da vam »dol visi« …
Zdaj je čas, da stopimo skupaj in upoštevamo socialno distanco! To pomeni, da se
v družbo odpravljamo le, ko moramo po
najnujnejše, in tudi to samo takrat, ko smo
ZDRAVI! Pomislite na vse, ki bi jih lahko ta
bolezen prizadela do te mere, da bi končali
na intenzivni negi in v najhujšem primeru
izgubili življenje! Dragi moji, to ni več hec!
Čeprav je prav, da ohranjamo trezno glavo in se v teh dneh ne pozabimo smejati, je
prav tudi, da ukrepamo; ne samo tisti, ki so
na odgovornih položajih, ampak vsak posameznik! Le tako bomo zajezili širjenje virusa.
Vem, da sama ne sedim na kakšnem pomembnem stolčku, s katerega gledam na
državljane in jim dajem navodila, a vseeno
sem del naše celote in čutim dolžnost, da
ravnam po pravilih in da druge spodbujam,
naj počnejo enako!
Hvala, da bomo skupaj pomagali ustaviti
virus! Ostanite zdravi, pazite nase, na svoje
najdražje in na vse sodržavljane!_

2.

3.

1. _ USNJE//

2. _ KVAČKANINE//

3. _ MODRC KOT TOP//

Usnje, sicer po navadi
rezervirano za jesen in
zimo, bo letos vstopilo tudi
v pomladno garderobo.
Material je bilo namreč
mogoče opaziti na modnih
brveh za pomlad od New
Yorka do Pariza, in to v
vseh možnih oblikah: od
barvitih jaken pri Coachu
1941, kril pri Bottegi Veneti
do hlač pri Marniju in
Alexandru McQeenu._

Pomlad bo v znamenju
kvačkanin, pa ne tistih
babičinih … Kvačkanine
bodo letos ultra ženstvene
in oprijete, še posebno
bodo prednjačile obleke.
V časih, ko si modna
industrija prizadeva, da
bi postala bolj trajnostna,
je trend, ki slavi počasno,
ročno delo, ki ga lahko
prenesemo na prihodnje
generacije, res nekaj
posebnega._

»Crop topi« niso več dovolj. Te bo letos zamenjal
modrc oziroma top v
obliki modrca. Pri Diorju
in Giambattisti Valliju so
se odločili za kvačkane
modrce, Loewe je šel s
prosojnimi različicami korak dlje … Prepričani smo,
da se bodo odlično podali
h krilu z visokim pasom!_

// _______MODRC KOT TOP // © Giambattista Valli______

// _______KVAČKANINE // © Oscar de la Renta _________

1.

// _______USNJE // © Coach 1941 _______________

RETRO
RAPSODIJA

FETIŠ

5.

4. _ ULTRA KRATKE
HLAČE (»HOTKE«)//
Priljubljene »hotke« se vračajo! Te so lahko pletene,
kot smo jih videli pri Hermèsu ali Ferragamu, lahko
gre za odrezane kavbojke,
kakršne je predstavil Rag
& Bone, ali pa gre za kratke hlače v slogu »spandeksa«, kot jih ima Brandon
Maxwell. Pri Chanelu pa
so celo pokazali, kako
jih odlično kombinirati s
črnimi najlonkami._

5. _ BERMUDA HLAČE//
Če »hotke« niso vaš slog,
so tukaj bermuda hlače, ki
bodo nadomestile lanski
trend kolesarskih hlač! Dizajnerji, kot so Bottega Veneta, Chloé in Givenchy,
so te umestili med »nove
klasike«, in sicer tako, da
so jih predstavili kot del
hlačne obleke._

// _______TAPETE IZ 60. LET // © Prada _______________

6.

7.

6. _ VZORCI KOT
NA TAPETI IZ 60.
LET PREJŠNJEGA
STOLETJA//
Letos med modnimi kosi
poiščite »tapete« iz 60.
in 70. let prejšnjega
stoletja. Retro vzorci so
na oblekah, bluzah, rutah
ipd. namreč že vladali na
modnih brveh za pomlad
in poletje 2020 (Christopher Kane, Prada, Marc
Jacobs, Alberta Ferretti),
zdaj pa prihajajo tudi v
trgovine._

7. _ ELEGANTNI
TELOVNIKI//
Na besedno zvezo »iz
moške omare« smo lani
kar malce pozabili, a
letos se ta trend vrača, in
sicer v obliki elegantnih
telovnikov. Ti so lahko del
tridelne obleke (Burberry,
Etro), lahko so popolnoma
neusklajeni s suknjičem
(Louis Vuitton) … V teh
telovnikih je nekaj močnega in privlačnega, da
ne omenjamo, da so na
telesu neskončno laskavi!_

// _______ELEGANTNI TELOVNIKI // © Max Mara_____

4.

// _______BERMUDA HLAČE // © Givenchy _______

// _______»HOTKE« // © Salvatore Ferragamo ___

Kaj se bo zgodilo v ženskih omarah takoj, ko
se bo otoplilo? Napolnile jih bomo z najbolj
vročimi modnimi trendi za pomlad in poletje.
Ti so letos barviti in vsekakor drzni, saj se
na modno sceno uradno vračajo priljubljene
»hotke«. Prav tako bodo v vsem svojemu
blišču zasijali vzorci in 60. in 70. let prejšnjega
stoletja ter kvačkanine.

4.

1.
1. _ RESNI, A ČUTNI
SATEN//
Saten je lahek material, primeren za tople
spomladanske mesece.
Letošnjo pomlad pa mora
vsak moški, ki je v koraku s
časom, v omari imeti vsaj
en kos iz satena: najbolje
s cvetličnim potiskom in v
barvi fuksije. Si upate?_

2. _ CARGO HLAČE//
Devetdeseta so spet
in! Cargo hlače v pravi
kombinaciji, torej s pravo
srajco ali puloverjem, so
odlična izbira za vsak dan.
Poiščite take s prevelikimi
žepi; večji ko so žepi, bolj
boste v trendu. Poskusite
jih kombinirati z usnjenim
pasom._

3. _ MORNARSKE
ČRTE IN TRAJNOSTNI
MATERIALI//

4. _ »TIE-DYE« IN DRUGI
POSKUSI IZ DOMAČE
KUHINJE//

Morska oziroma navtična
moda je pravzaprav klasika. In pomlad je popoln
čas, da na plan spustite
mornarja v sebi. Ta modni
trend ni nič novega, je
univerzalen v prostoru
in času in pristaja prav
vsakomur. Novost te pomladi pa bodo predvsem
mornarsko obarvani kosi,
narejeni iz recikliranega
blaga._

Moška moda se letos
premika tudi v smer
punka in smer (ne)uspelih
domačih poskusov na
oblačilih. Tako bodo v
trendu oblačila s packami
barve, pobeljena oblačila,
»tie-dye« … Vse skupaj bo
prišlo do izraza še veliko
bolj, če boste kombinirali
dva enaka kosa oziroma si
kupili komplet._

// _______ »TIE-DYE« // © S.R. STUDIO. LA. CA. _________

3.

// _______MORNAR // © MSGM _______________

2.

// _______CARGO // © Louis Vuitton_______________

// _______SATEN // © Miu Miu _______________

DIVJE, A ČUTNO

FETIŠ

5. _ GRAFIČNI POTISKI
IN DIVJI VZORCI//
Letos ne boste zgrešili z
drznimi, divjimi vzorci na
(pre)velikih srajcah ali
jaknah. Za pogumnejše
pa so tukaj živalski vzorci!
Pa ne bojte se kombinirati
vzorca na vzorec, barv čez
barve; »mix & match« bo
zadetek v polno._

6.

6. _ LEŽERNE OBLEKE
S SUKNJIČEM NA
DVOJNO ZAPENJANJE//
Suknjiče na dvojno zapenjanje smo lahko videli na
skoraj vsaki modni brvi za
pomlad in poletje 2020, le
da so bili ti letos nekoliko
bolj ohlapni. S tem so
postali popolni pomladni
in poletni modni kos, saj
so takšni suknjiči videti
odlično tudi odprti._

7. _ MOTORISTIČNE
JAKNE//
Črna usnjena motoristična jakna je sinonim
za upornika. Delno seksi,
delno nevarna. Najboljši
način, da jo letos kombinirate, je, da jo oblečete k
ožjim kavbojkam, zraven
pa obujete motoristične
škornje!_

7.

// _______MOTORISTIČNE JAKNE // © Philipp Plein_____

// _______DVOJNO ZAPENJANJE // © Giorgio Armani___

5.

// _______GRAFIČNI POTISKI // © Dries Van Noten ____________

Da bo izbira nove garderobe v letu 2020 lažja,
smo pobrskali za največjimi modnimi trendi
za pomlad in poletje, ki bi se morali pojaviti v
omari vsakega modno ozaveščenega moškega.
Obleke iz satena, pastelni toni, mornarske črte,
divje motoristične jakne in kombinacije živalskih
vzorcev že čakajo na vas!

FETIŠ
HALLYU
B ES ED I LO: A J DA BO R A K

KOREJSKI VAL, KI JE PREPL AVIL SVET

V zadnjih letih je korejska kultura svoje lovke razprla po vsem svetu, tudi v Sloveniji.
Ta kulturni fenomen je dobil svoje ime: hallyu (korejski val), pomeni pa izvoz korejske
popularne kulture, filmov, glasbe, igric, kozmetike in tehnologije ter kulinarike in TV-dram. Hallyu je sokriv za izjemen poslovni in kulturni napredek ter dober ugled države. Je eden izmed največjih kulturnih fenomenov, ki je pomagal na novo zgraditi od
vojne opustošeno državo v eno izmed največjih svetovnih ekonomskih velesil. Dežela
inovacij in deloholikov, ki jih vodi moto »Vedno je lahko še bolje«, tako trdno in odločno
pušča svoje sledi po vsem svetu.

K-FILM
Korejski film je svoj vrhunec dosegel na letošnjih Oskarjih, kjer
je prejel kar štiri kipce. Parazit
je bil kot prvi tujejezični film v
zgodovini nagrajen s kipcem
za najboljši film. Prejel je še
nagrado za najboljšo režijo
(režiser je Boong Joon-ho), za
najboljši izvirni scenarij in za
najboljši mednarodni film. Ta
srhljivo-smešno-žalostni film je
okronal hallyu in ga postavil
ob bok najboljših na svetu.

K-TECH
Največje blagovne znamke – LG,
Samsung, Hyundai
in Kia – so tiste, zaradi katerih Južno Korejo danes
povezujemo z napredkom, tehnološko dovršenostjo, kakovostjo in
dostopnostjo. To so namreč imena,
ki so tlakovala novo prihodnost danes
ene izmed največjih ekonomskih sil na svetu. Zaradi teh
ob omembi Koreje več ne pomislimo na korejsko vojno, na
opustošenje države, na propad gospodarstva, ki je sledil
vojni. Južna Koreja je tudi vodilna proizvajalka mobilnih
telefonov, zaslonov in polprevodnikov na svetu, prav na
vrh pa jo uvrščata tudi ladjedelniška in avtomobilska
industrija._
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To so preostali korejski filmi,
ki jih priporočamo, da si jih
ogledate:

Foto: Arhiv Cosrx

Izvoz korejske pop kulture se je začel v 90. letih prejšnjega stoletja. Sprva so čez mejo romale TV-drame, ki so zasvojile množice na Kitajskem, kmalu pa
je, tudi zaradi družbenih medijev in YouTuba, korejska kultura odmevala po vsem svetu. Uspelo jim je
narediti zmagovalno fuzijo zvokov, ki kar obstanejo
v ušesih, prodorne mode, ki je ravno prav drugačna, in skrbno premišljene koreografije, ki pritegne.
Pri nas smo se s hallyujem prvič srečali leta 2012,
ko je svet obsedel PSY-jev Gangam Style. Skladbo
verjetno poznate vsi. Verjetno pa ne veste, da je
Gangam ime seulskega predela, ki ga lahko primerjamo z ameriškim Beverly Hillsom in
ki velja za najvplivnejši trendseterski okraj južnokorejske prestolnice.
Pred kratkim pa je korejska sedemčlanska fantovska skupina BTS objavila singel Black Swan, kjer ga v
videospotu spremlja koreografija
slovenske skupine MN Dance Company. Štiri najpopularnejše korejske
skupine – BIGBANG, Super Junior,
PSY in Girl’s Generation – so po
svetu prodale kar 238 milijonov
plošč. Danes obstaja več kot 150
aktivnih K-pop skupin, Korejska fundacija pa poroča o skoraj 90 milijonih oboževalcev hallyuja iz kar 113
držav._

K-LEPOTA

Foto: Debby Wong / Shutterstock.com

K-POP

Služkinja (Ah-ga-ssi, 2016),
Spomini na umor (Salinui chueok, 2003), Gostitelj (Gwoemul,
2006), Stari (Oldeuboi, 2003),
Mama (Madeo, 2009), Videl
sem hudiča (Ang-ma-reul bo-at-da, 2010), Brata v vojni (Tae
Guk Gi, 2004), Vlak do Busana
(Train to Busan, 2016), Zasledovalec (Chugyeogja, 2008)._

Najnovejši korejski izvozni fenomen je
kozmetika. Korejska lepotna industrija je
napredna, inovativna in znana po tem,
da v svoje formule vključuje res bizarne
sestavine, ki pa postavljajo nove svetovne
trende v razumevanju kozmetične industrije in nege kože. Korejski lepotni trg se je že
povzpel med prvih 10 na svetu in je imel po
oceni agencije Mintel na globalnem trgu
konec leta 2018 več kot 13,1 milijarde prometa.
Zaradi visokih standardov, ki jih imajo
ženske v Južni Koreji pri uporabi kozmetičnih izdelkov, so lepotna podjetja prisiljena slediti tem zahtevam ter proizvajati
učinkovite izdelke z visokokakovostnimi
sestavinami. Dve izmed bolj priljubljenih
lepotnih znamk sta Cosrx in Dear, Klairs, ki
ju najdete tudi v slovenski spletni trgovini
skintrick.si._

SKIN
TRICK

FETIŠ
Korejska kozmetika ali K-beauty je izraz za
izdelke za nego kože, ki prihajajo iz Južne Koreje. Nenehne inovacije, napredna tehnologija in formulacije so razlogi, da je K-beauty
postal svetovni fenomen, trend, ki postaja
del prevladujoče lepotne industrije. Korejski
kozmetični izdelki s svojo visoko kakovostjo in
učinkovitostjo postavljajo merila v svetovni
lepotni industriji in letvico dvigujejo nenehno
višje.

facebook.com/skintrick
welikeskintrick

Z AK AJ KOREJSK A KOZMETIK A?

ZA DODATNI
10% POPUST
VNESITE
KODO: CITY10
NA SKINTRICK.SI

COSRX ACNE PIMPLE
MASTER PATCH //
Obliži za akne bodo čez
noč poskrbeli, da bodo
vaši mozolji izginili.
5,49 €
skintrick.si

HEIMISH BULGARIAN ROSE
WATER HYDROGEL
EYE PATCH //
Obliži za pod oči se vam
bodo pomagali znebiti temnih
kolobarjev in bodo ohranjali
vašo kožo čvrsto.
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20,99 €
skintrick.si

COSRX ALOE
SOOTHING SUN
CREAM SPF50 PA+++ //

Korejska kozmetika je znana po naravnem
in ekološkem pristopu k negi kože. Večina
korejskih izdelkov za nego kože je zelo
blagih in nežno zasnovanih ter zato
primernih za ljudi z najbolj občutljivimi
vrstami kože. Korejski izdelki so brez
parabenov, umetnih dišav, ali barvil
in silikonov. In to še ni vse. Zdrave in
naravne sestavine uporabljajo skupaj
z bolj eksotičnimi sestavinami, ki se
običajno ne uporabljajo v zahodni negi
kože. Samo predstavljajte si vlažilne kreme
s polžjo slino, sheet maske z bambusovim
ogljem ali esenco s čebeljim strupom._
skintrick.si

COSRX LOW PH
GOOD MORNING GEL
CLEANSER//
Čistilo za obraz je odlična
vsakodnevna rešitev
za čiščenje tudi najbolj
občutljive kože.
13,95 €
skintrick.si

Krema za sončenje bo
vašo kožo zaščitila pred
sončnimi žarki, obenem
pa jo intenzivno navlažila.
15,95 €
skintrick.si

PYUNKANG YUL
ESSENCE TONER //

MIZON ALL IN ONE SNAIL
REPAIR CREAM //

DEAR, KLAIRS MIDNIGHT
BLUE CALMING SHEET
MASK //

Tonik za obraz bo
intenzivno navlažil vašo
kožo, jo hkrati pomiril,
obenem pa okrepil vašo
kožno pregrado.

Krema za obraz, ki vsebuje
92-odstotni izvleček polžje
sline, bo poskrbela za vse
vrste težav s kožo.

Maska za obraz z bambusovim ogljem bo poskrbela
za sijočo in pomirjeno polt.

21,95 €
skintrick.si

28,95 €
skintrick.si

3,99 €
skintrick.si

OGL ASNA VSEBINA

FETIŠ

Vonj pravega
moškega
Z NOVIM LETOM PRIHAJAJO TUDI NOVI OMAMNI PARFUMI. MOŠKI PARFUMI ZA LETOŠNJO
POMLAD SO LESNI, SADNI, SVEŽI, ELEGANTNI,
ZA KLASIKE IN ZA TISTE SVOBODNEGA DUHA …
KATEREGA BOŠ IZBRAL?_

R E
BO
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HUGO BOSS
HUGO NOW

Pomlad
2020
Z ADIG & VOLTAIRE
THIS IS LOVE!
Novi dišavni dvojček (zanjo in zanj) iz modne
hiše Zadig & Voltaire pripoveduje zgodbo o
ljubezni na prvi pogled v središču Pariza. Po
njihovih besedah gre namreč za »zgodbo o
ljubezenski vročici, ki prebudi vsa čutila …
o razplamteni, električni in neizbrisni ljubezni«. This Is Love! zanj je lesno-aromatična
kompozicija, sestavljena iz citrusnih, cvetličnih in lesnih not, te pa naj bi bile interpretacija zgoraj opisane zaljubljenosti._
citymagazine.si/moskiparfumi2020
Cena: 56,30 € (50 ml)

V steklenički najnovejše izdaje Hugo Now
vas čaka ledeno sveža dišeča pustolovščina. Omejeno izdajo namreč navdihuje
moč TEGA trenutka. Je simbol svobodomiselnosti in mladega srca, zato so
se pri Bossu odločili, da se združijo s
pevcem Liamom Paynom, ki navdihuje svoje vrstnike, da izkoristijo edini
trenutek, ki ga imajo: ZDAJ! Hugo Now
sicer sledi uspešni liniji parfumov Hugo
iz leta 1995, do danes pa se je nabralo
kar nekaj »podpornih« dišav, omejenih
in umetniških izdaj, med katerimi velja
omeniti Hugo Iced in Hugo Reversed._

ROCHAS
L'HOMME ROCHAS
Tudi pri Rochasu so ustvarili nov moški
parfum za 2020, ki ga opisujejo kot
»romantičen in čuten vonj za ljubitelja
vsega neofrancoskega«. Tako koncept
parfuma kot oglasna kampanja sama
se vrtita okoli Pariza in zgodovine te
modne hiše. Parfum L’Homme Rochas
spada med orientalsko-fougère družino
dišav ter kombinira sveže note citrusov
s toplimi aromatičnimi notami. Dišeča
vsebina se skriva v privlačni temno modri steklenički, okrašeni s tankimi črtami._

citymagazine.si/moskiparfumi2020
Cena: 52,26 € (200 ml)
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citymagazine.si/moskiparfumi2020
Cena: 47,92 € (100 ml)

GIVENCHY
GENTLEMAN EAU DE PARFUM
BOISÉE
Givenchyjeva kolekcija parfumov Gentleman predstavlja svojo peto izdajo.
Ta je naklonjena eleganci in čutnosti
lesne kompozicije. Prvi Gentleman je bil
predstavljen leta 1974, njegova sodobna
različica je izšla leta 2017, temu pa so
sledile t. i. podporne dišave: predlani
Gentleman Eau de Parfum in lani Gentleman Cologne. Eau de Parfum Boisée
kaže nov obraz teh dišav, saj meša
začimbe, lesne note ter tople in prijetne
arome, ki izražajo nežnost in izbrano
eleganco. Navdih za novo dišavo je bil
strasten in skrben moški, ki je privlačen
tako zaradi svoje moči kot zaradi svoje
nežnosti – zaradi privlačnega kontrasta,
ki ga izraža tudi ta dišava._
citymagazine.si/moskiparfumi2020
Cena: 59,39 € (50 ml)

VAREN NAKUP V NAJVEČ JI
SPLETNI TRG OVINI NA SVETU!
S H O PPI N G: C I T Y M AGA Z I N E.S I/M O S K I PA R FU M I 2 0 2 0

OBLEKA IZ
VISKOZE*
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90

ODGOVORNO
PRIDOBLJENA
VISKOZA**

*Blago je na voljo od 19. 3. 2020 do odprodaje zalog.
** Več na www.c-a.com/wearthechange

WWW.C-A.COM

AVSTRALSKI
MINIMALIZEM: NOV
SKANDINAVSKI ŠIK

B ES ED I LO: A J DA BO R A K

Instagram so preplavile
fotografije minimalizma –
vendar ne prečiščenega,
svetlega skandinavskega
minimalizma, kakršnega
že dobro poznamo, ampak
veliko bolj zabavnega in
barvitega, ki je navdih dobil
pri avstralskem razumevanju
notranjega oblikovanja.

Claire Driscoll, kreativna direktorica oblikovalskega studia Studio CD, avstralski minimalizem
opisuje kot premišljeno izbiro detajlov, materialov,
pohištva in dekorja, ki delujejo harmonično in homogeno, tako da noben element ne izstopa. Velik
poudarek je pri izbiri tekstur in zaključnih elementov, ki odražajo naravno okolico. Tako namreč
ustvarijo prostore, kjer je meja z zunanjostjo zabrisana.

Prostor, v katerem ni preveč stvari,
ki diha in z izbranimi detajli izraža
osebnost lastnikov, njihov način
življenja in njihov čut za estetiko,
lahko klasificiramo kot avstralski
minimalizem. Da pa je končna podoba prostora takšna, je nujno, da
lastnik razume in se zaveda, kdo je
in kakšen je njegov življenjski slog.

© Pop & Scott

Avstralci pri svojem razumevanju
minimalizma nesporno vključujejo
tudi posamezne kose pohištva ali
dekorja iz naravnih materialov, ki
prostoru dajo toplino in domačnost._

KAKO V SVOJ DOM VNESETE AVSTRALSKI
MINIMALIZEM?
© Capra Designs
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© Kip & Co

Minimalistični slog, ki je tradicionalno opredeljen
kot »gole stene, svetle barve in koncept: manj je
več«, je lahko za marsikoga preveč. Tudi skandinavsko oblikovanje, ki je zadnja leta postalo zelo
priljubljeno, je močno poudarjalo svetle, sveže
tone. Avstralski minimalizem pa zapoveduje uporabo drznejše in bolj pisane palete barvnih tonov in
odtenkov.

Prvi korak je, da se znebite vse nepotrebne krame. Izpraznite police in nanje
postavite le nekaj najlepših dekorativnih kosov. Pri izbiri barv bodite pozorni
na ujemanje barvnih tonov. Sodobno pohištvo subtilno integrirajte v prostor
in ga zmehčajte z mehkejšimi dekorativnimi elementi.
In ne pozabite: ključ je v povezanosti barv, tekstur in elementov v prostoru._

B ES ED I LO: A J DA BO R A K

SVET
OKUSOV 2.0

Kulinarika
Zdrav življenjski slog je trend, ki osvaja vsa
polja življenja. Trajnost, eko, bio, zdravo,
naravno, sonaravno, zeleno ... so besede
leta. Tudi v kulinariki bo letošnji trend častil
zdravo življenje in dobro počutje. Saj veste,
največje bogastvo je zdravje. In zdravje se
začne pri hrani. Jejte dobro in zdravo, in
počutili se boste odlično. In ne pozabite: ste
to, kar jeste – zato ne jejte poceni, umetne in
hitre hrane.

TOLAŽILNA HRANA PO VEGANSKO
Veganska in vegetarijanska hrana je še nedolgo veljala za
brezokusno, dolgočasno … Vendar pa so brezmesne variacije in kombinacije vedno bolj izvirne in mamljive, tudi za
mesojedce. Nov trend je tolažilna hrana po vegansko, tista
topla, nežna, bogata, ki nas poboža in umiri, ko imamo zares slab dan. Vegansko gibanje ponuja vedno več res dobrih
alternativnih kombinacij in receptov za obroke, ki so tako
okusni in sočni, da je že sama misel na meso popolnoma
odveč. Letos bodo krožnikom zavladali zelenjavnocentrični
obroki in veganske različice jedi, ki sicer vsebujejo meso:
testenine alfredo, veganska pica, veganske lazanje ..._

PIJAČE ZA BOLJŠE POČUTJE
Letošnji trend je trezno druženje. Večeri, izgubljeni v opojnih
pijačah, in jutra po tem, okronana s hudim mačkom, so
preteklost. Leto 2020 bo leto pitja za boljše počutje. V trendu
bodo brezalkoholni koktajli oziroma »mocktajli« (»mock«
pomeni lažen, ponarejen) in pijače z nizko vsebnostjo alkohola (ali brez alkohola). Ponudba tovrstnih pijač pa je vedno
večja tudi pri nas!_

MANJ DODANEGA SLADKORJA
Sladkor je v svetu prehrane že dolgo znan kot sovražnik
številka ena. Neverjetno veliko raziskav je potrdilo, da čezmerno uživanje sladkorja škoduje zdravju. Zato vedno več
ljudi kupuje in uživa hrano s čim manj dodanega sladkorja.
Oznaka »brez sladkorja« v večini primerov pomeni, da
izdelek ne vsebuje saharoze (namiznega sladkorja), ampak
so mu dodali umetno sladilo (saharin, aspartam, suklarozo,
maltodekstrin …), ki pa prav tako ni zdravo za telo, saj lahko
povzroči zasvojenost. Če je le možno, izberite hrano z manj
nevarnimi sladili, kot so med ter kokosov ali javorjev sirup, ali
pa hrano, ki vsebuje naravna sladila, ki so najmanj nevarna:
stevia, eritritol, ksilitol in sirup iz jakona._

RASTLINSKE BELJAKOVINE
Večina ljudi še vedno povezuje beljakovine z mesom. A tudi
rastline so polne beljakovin! Za močne mišice lahko popolnoma dovolj beljakovin dobite iz rastlinskih virov. Tudi med
rekreativnimi in profesionalnimi športniki rastlinska hrana
ni več tabu. Pravzaprav je vedno bolj priljubljena, saj ugotavljajo, da naj bi bila dobra tudi za hitrejšo regeneracijo
in boljše splošno počutje. Največ rastlinskih beljakovin je v
stročnicah, zelenolistni zelenjavi, rižu, tofuju, leči, konoplji,
kvinoji in amarantu._
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Receptura

SLADKO
VEGANSTVO
Kot smo že omenili, je letos
tolažilna hrana po vegansko
pravi trend. In kaj si lahko
pripravite, da osušite solze
slabih dni in bolj zdravo
potolažite dušo? Pred vami
je nekaj odličnih receptov, ki
vam bodo pri tem zagotovo
pomagali!

BANAN I N KR U H MAN N E R
SESTAVINE ///

V E GAN S K A V E LI KO N O Č NA
P OTI CA
SESTAVINE ///

V E GAN S KI ČO KO L AD N I
PUDING
SESTAVINE ///

- 1 banana
- 1 avokado
- 2 žlici kakava
- kokosova moka (po želji)

- 1,5 kg pirine moke
- 150 g mletih orehov
- 200 g drobno narezanega suhega sadja
- vinski kamen
- 50 g kokosovega masla
- 5 dl mandljevega ali riževega mleka
- žlička vanilje v prahu
- nekaj žlic ruma
- 2 žlici medu
- ščepec soli

PRIPRAVA

PRIPRAVA
Olupite zrelo banano, avokadu
odstranite koščico in oboje stresite
v mešalnik. Vanj dodajte še kakav in
mešajte, da dobite gladko homogeno
maso. Prestavite v kozarec ali skodelico
in po želji za posip uporabite kokosovo
moko. In to je vsa umetnost!_

Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija.
Manjši pekač namažite z maslom in ga
rahlo potresite z moko. V veliki skledi
zmešajte moko, sadje, orehe, vinski
kamen in vaniljo ter dobro premešajte.
Dodajte še tekoče sestavine in gosto
tekočo zmes vlijte v pekač. Pecite
približno eno uro, dokler potica ne dobi
prelepe zlato rumene barve._

- 5 banan
- 80 g olja
- 200 g pirine moke
- 50 g mletih lešnikov
- 10 g pecilnega praška
- 125 ml mandljevega mleka
- nekaj cimeta
- 50 g čokolade Manner
- 1 zavojček polnozrnatih napolitank Manner

PRIPRAVA
Nasekljajte polnozrnate napolitanke
in čokolado ter jih postavite na stran.
V kuhinjskem aparatu zmešajte štiri
banane, da nastane kaša, nato
pa dodajte rastlinsko mleko in olje.
Primešajte moko, lešnike, pecilni
prašek in cimet. Na koncu previdno
vmešajte sesekljane koščke napolitank
in čokolade. V globok podolgovat pekač
položite papir za peko in vanj vlijte
testo. Okrasite s prepolovljeno banano,
povrhu pa posujte koščke polnozrnatih
napolitank in čokolade. Bananin
kruh pecite pri 180 stopinjah Celzija
z vklopljenim zgornjim in spodnjim
grelnikom približno 45 minut._

NAJBOLJŠE VEGANSKE RESTAVRACIJE V LJUBLJANI
RESTAVRACIJA GAUDI

VEGANIKA

KUCHA

Nazorjeva ulica 10

Komenskega ulica 30

Mašera–Spasićeva ulica 8

Ljubljana

Ljubljana

Ljubljana

gaudi.si

veganika.si

kucha.com

OGL ASNA VSEBINA
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1. HIGIENA K AŠLJA IN
SMRK ANJA

8. ČE IMATE
SIMPTOME ...

Absolutna higiena kašlja in smrkanja,
brez izjeme. Ne dotikajte se oči, nosu in
ust._

Ob kakršnihkoli simptomih, kot so
povišana temperatura, kašelj, smrkanje,
pokličite svojega osebnega zdravnika.
Če je mogoče, se ob prepoznanih simptomih takoj izolirajte tudi od najbližjih.
Sami, brez spremstva, se po posvetu z
osebnim zdravnikom napotite na eno
od sprejemnih točk za odvzem brisa. Če
imate masko oziroma druga zaščitna
sredstva, jih zdaj uporabljajte._

9. DELO OD DOMA

16 konkretnih
ukrepov, ki
jih lahko
vsak sprejme
za zajezitev
koronavirusa
B ES ED I LO:
JA N M ACA RO L

Prihod koronavirusa je povzročil
strah. Ampak strah je pogoj za
preživetje. Zaradi njega smo se
sposobni spremeniti. In tokrat se
družba mora spremeniti. Panika
ni potrebna, sta pa pri tovrstnih
okužbah potrebni doslednost in
strogo upoštevanje navodil. Če
bomo ta ignorirali, se bo virus širil
še hitreje in še težje ga bo zajeziti!
Veliko je tudi v naših navadah,
ki jih tokrat moramo spremeniti
praktično čez noč. Postanimo
absolutno odgovorni do družbe.
S sprejemom teh ukrepov bomo
obdržali zdravje, službo in družbo
pa kmalu vrnili v normalne tirnice.

2. RA ZDALJA METER IN POL
Priporočena razdalja med posamezniki,
ki velja za vse javne prostore, je meter
in pol. Ne stojimo v skupinah, se ne
prerivamo in se ne dotikamo drugih. To
velja tudi za vrste v trgovinah in na blagajnah. Držite razdaljo vsaj meter in pol.
Enako velja za vse preostale kraje, kjer
se zbira več ljudi (pošta, banka …)._

3. NE Z ADRŽUJTE SE NA
JAVNIH MESTIH
Ne obiskujte javnih mest, kot so lokali,
fitnescentri in kinodvorane, oziroma
prostorov, kjer se naenkrat zadržuje več
ljudi._

4. BREZ DRUŽENJA
Ne zadržujte se v skupinah. Ne obiskujte se na domu. Ne prirejajte zabav ali
drugih druženj._

5. INDIVIDUALNI NAKUPI
Po nakupih hodite individualno in ne
v parih. Priporočljivo je, da se nakupi
izvajajo največ enkrat na teden. Še bolje
bo, če si nakupite hrano za 14 dni._

6. UPORABA Z AŠČITNIH
SREDSTEV
Če imate zaščitna sredstva, jih
uporabljajte (rokavice, maske).
Uporabljajte jih pravilno in v skladu s
priporočili strokovnjakov._

7. Z ALOGA ZDRAVIL Z A 30
DNI
Če ste kronični bolnik, poskrbite za vsaj
30-dnevno zalogo vaših predpisanih
zdravil. Pišite osebnemu zdravniku za
elektronski recept. NE hodite v
zdravstveni dom! _

Če je mogoče, delajte od doma._

10. SESTANKI SO VIDEOKLICI
Sestanke opravljajte prek videoklicev in
drugih orodij._

11. OTROCI NISO PRI STARIH
STARŠIH
Otrok ne dajajte v varstvo dedkom in
babicam. Otroci velikokrat okužbo s koronavirusom preživijo kot lažji prehlad.
Bolezen pa ni izražena ali odkrita. Za
težjo obliko koronavirusa so dovzetnejši predvsem starejši ljudje in kronični
bolniki._

12. BREZ JAVNEGA PREVOZ A
Ne uporabljajte javnega prevoza. Za higieno avtobusov, vlakov je izjemno težko
skrbeti in so lahko vir prenosa okužbe._

13. BREZ POTOVANJ
Ne potujte v tujino. Odpovejte tako službena kot zasebna potovanja._

14. RA ZKUŽEVANJE OSEBNIH
PREDMETOV
Razkužujte vse osebne predmete, ki jih
dnevno držite v rokah, oziroma tiste,
s katerimi ste v stiku. To so telefoni,
tipkovnice, ključi ter predmeti, ki se jih
pogosto dotikamo._

15. MEDSOSEDSK A POMOČ
IN SOLIDARNOST
Predhodno se dogovorite s svojim sosedom ali prijatelji, da za vas v dneh morebitne karantene poskrbijo za logistično
oskrbo z nujnimi potrebščinami, ki vam
bodo morebiti pošle._

16. ABSOLUTNO
UPOŠTEVANJE NAVODIL
ZDRAVST VENEGA OSEBJA
TER SPOŠTLJIV ODNOS
Ne dovolimo si, da ne upoštevamo
priporočil zdravstvenega osebja in
strokovnjakov. Imejmo absolutno
spoštljiv odnos. V teh dneh potrebujejo
našo prijaznost in pozitivo, s tem pa tudi
pomoč._
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B ES ED I LO & IZBO R: PE TER SUŠ I Č

ZA UŠESA
NOVODOBNIH
NOMADOV

Naj bo brnenje letala med letom ali brnenje motorja avtobusa, vsi imamo radi malce miru ob poslušanju naše
najljubše glasbe. Za to pa lahko poskrbijo le najboljše
slušalke z aktivnim odstranjevanjem hrupa.
Morda menite, da lahko vsake slušalke utišajo hrup, če
jih le navijete dovolj na glas. To pa ni le nesmiselno, temveč tudi škodljivo. Slušalke z aktivnim odstranjevanjem
hrupa to naredijo veliko bolj prefinjeno, ne da bi ob tem
trpel vaš sluh. Poleg tega jih je večina zelo kompaktnih,
udobnih in privlačnega dizajna, zato jih boste z veseljem nosili na glavi. Pa poglejmo, katere so najboljše
slušalke za novodobne popotnike.
R E
BO
IZ N I C
ED
UR

1._

2._

3._
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4._

1 ._C OW I N E7 P R O
»NIZKOCENOVKE«
Naj vas neznana znamka
ne odvrne od dejstva, da je
te slušalke kupilo že veliko
zadovoljnih uporabnikov.
Seveda ima največjo vlogo
ravno privlačna cena, ki je
precej nižja kot pri preostali izbiri. Uporabnike presenečata zelo dober zvok in
(za to ceno) presenetljivo
dober sistem za aktivno
odstranjevanje hrupa.
Zvok teh slušalk bo najbolj
ugajal tistim, ki imajo radi
močen bas. Zdržijo kar 30
ur predvajanja glasbe._
cowinaudio.com

5._

2 ._ PA N AS O N I C
HD605

3._ B OW E R S &
W I LK I N S PX 7

ZMAGOVALKE

POTUJOČI AVDIOFILI

Brezžične slušalke Panasonic HD605N ustvarjajo
tako čist zvok, da boste
imeli občutek, da se izvaja
skladba v živo pred vami!
Polirana kovinska membrana s prevleko v več sto plasteh zagotavlja realen zvok
v ločljivosti HD brez vibracij
in zmanjšuje izkrivljanje.
Pika na i je 3-stopenjska
izolacija zunanjega hrupa,
ki aktivno odstranjuje
šume iz okolice. Če boste
pokrili ohišje slušalk, boste
slišali zvoke okoli sebe in se
pogovarjali z ljudmi, ne da
bi pri tem morali odstraniti
slušalke. In to so nesporne
zmagovalke med slušalkami za potujoče nomade._

Tudi za potujoče avdiofile
se nekaj najde. B&W PX7 so
delo znanega proizvajalca
avdio opreme, zvočnik v
slušalkah pa je izdelala
ista ekipa kot zvočnike v
slavnem glasbenem studiu
Abbey Road Studios.
Model PX7 prepoznamo
po edinstvenem dizajnu
in uporabi vrhunskih
materialov, med drugim
ogljikovih vlaken. Zvok
slušalk je precej naraven z
rahlo poudarjenimi nizkimi
toni. Seveda podpirajo tudi
sistem aktivnega odstranjevanja hrupa._
bowerswilkins.com

6._

4._ B O S E 70 0
MINIMALIZEM
Naslednik izjemno
priljubljenega modela
slušalk QC35 II je prinesel
veliko bolj minimalističen in
moderen dizajn ter bolj naraven in uravnotežen zvok.
Izboljšan je tudi sistem za
odstranjevanje hrupa, ki se
gladko primerja s tistim, ki
ga ponuja Sony. Gre za še
ene slušalke, ki so povsem
pri vrhu najboljših slušalk
za popotnike._
bose.com

5._ M I C R O S O F T
S U R FAC E
HEADPHONES
IZVRSTNE DEBITANTKE
Pred časom je tudi
Microsoft predstavil
svoje brezžične slušalke z
aktivnim odstranjevanjem
hrupa. Poleg tega da so
videti prav seksi, je njihova
posebnost predvsem njihovo upravljanje, saj se vrhnji
del školjke slušalk vrti.
Tako jih lahko upravljamo
veliko natančneje kot tiste
na dotik. Slušalke Surface
Headphones na slovenske
police niso prišle, k sreči
pa jih lahko dobimo na
nemškem Amazonu._
microsoft.com

6._ N U R A P H O N E
NENAVADNE
»PRILAGODLJIVKE«
Na prvo žogo delujejo
morda nekoliko drugače,
nenavadno, a za njihovim
dizajnom se skriva precej
uporabna lastnost. Ta v
prvi vrsti omogoča zelo
dobro izolacijo in s tem
odstranjevanje zunanjega
hrupa. Slušalke pa zmorejo
še nekaj drugega. Ker na
zvok, ki ga slišimo, vpliva
že oblika obraza in sluhovoda, je treba slušalke
prilagoditi poslušalcu.
To storimo z aplikacijo in
rezultati so zares dobri. Kot
bi bile slušalke narejene
samo za vaša ušesa._
nuraphone.com

panasonic.com
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Gaming
/ I G R A

ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS (SWITCH)
V novem delu znamenite serije Animal Crossing se znajdemo na samotnem otoku, ki ga je
treba spremeniti v civilizacijo v malem povsem po svojih željah. Osrednja naloga v tej
krasni, miroljubni igri s čudovito risankasto grafiko je izdelovanje novosti iz nabranih
surovin in stvari, od lesa prek kamna. Izdelati je mogoče orodja, pohištvo in še stotero
drugih reči, nekoliko podobno Minecraftu. V drugi vrsti pa gre preprosto za življenje s
številnimi opravili, od skrbi za pridelke prek pomoči sovaščanom do reševanja
brodolomcev in raziskovanja okolice. Lik je mogoče povsem prilagoditi svojim željam in
igrati s prijatelji!_

nintendo.com

/ » G A D G E T«

NACON DAIJA (PS4 ALI PC)
Igranje borilnih iger na visoki ravni terja izvrstno igralno napravo, ki olajša izvajanje
kompleksnih gibov v delcih sekunde. Takšne so tako imenovane arkadne palice, med
katerimi solidno spoštovanje uživa Naconov izdelek Daija (»velika kača«). Palica,
namenjena PlayStationu 4, vsebuje vrhunske dele japonskega proizvajalca Sanwa,
mercedesa med tovrstno robo, in trimetrski USB-kabel. Zgornjo ploščo je mogoče dvigniti
in tako enostavno zamenjati dele, od ročice do gumbov. Palica, na kateri je tudi 3,5-milimetrski priključek za slušalke, je združljiva s PC-jem. Ossu!_

nacongaming.com
/ I G R A

DETROIT: BECOME HUMAN (PC)
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V tretjem izdelku francoskega Quantic Dreama (prva dva sta Heavy Rain in Two Souls) se
v ne tako oddaljeni prihodnosti prelevimo v nadzornike treh inteligentnih androidov,
vsakega s svojo osebnostjo in cilji. Connor je policist, ki lovi pobegle androide, Kara se
zave same sebe in skrbi za varnost človeške mladenke, Markus pa androide rešuje. Vsak
od njih s svojimi sposobnostmi vpliva na odvijanje zgodbe, ki zajema tako reševanje
detektivskih primerov kot ozaveščanje drugih androidov, da so v bistvu sužnji. Ambiciozna
zgodba in vrhunska izvedba!_

quanticdream.com

/ I G R A

HEAVY RAIN (PC)
Slovita noir detektivska pustolovščina je s PlayStationa skočila na osebni računalnik! V
Heavy Rainu izmenično nastopamo v vlogi štirih protagonistov, vpletenih v iskanje
serijskega morilca, ki mori v obdobjih pogostega dežja. Interakcijo z okoljem in ljudmi
opravljamo s preprosto nadzorno shemo, prek katere je mogoče opraviti obilico na videz
vsakdanjih opravil, ki pa ustvarijo občutek prisotnosti v svetu. To še okrepijo profesionalni
nastopajoči, vrhunska grafika, obilica ugankarskega izziva za možgane in odlična zgodba z več konci._

quanticdream.com
/ I G R A

BEYOND: TWO SOULS (PC)
Beyond je interaktivna drama, v kateri nastopata hollywoodska igralca Ellen Page in
Willem Dafoe. Ellen igra mladenko Jodie, ki je od malega povezana z nadnaravnim bitjem
Aidanom. Jodie in Aidan zbežita iz ustanove, zatem pa izmenično igramo kot on in ona.
Gre za pustolovščino z veliko manipuliranja okolice, pogovarjanja in razpletanja zgodbe
z več konci. Zaradi izvrstne grafike in zvoka včasih res ne veš več, ali gledaš film ali igraš
igro, pri čemer pa si pot skozi izdelek utiraš sam glede na svoje odločitve._

quanticdream.com
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N OV I R E N A U LT T W I N G O Z . E .

ELEKTRIČNI MALČEK IZ
NOVEGA MESTA

Prikupni malček Renault Twingo bo kmalu na voljo v povsem
električni obliki. Renault Twingo Z.E. bo imel baterijo zmogljivosti
21,3 kWh in dovolj energije za do 180 kilometrov dolgo pot. Pri
mestni vožnji in manjših obremenitvah se bo lahko ta razdalja
povečala vse do 250 kilometrov. Električni Twingo bo poganjal
elektromotor s 60 kW (81 KM) moči in 160 Nm navora. Tudi pri
električni različici Twinga ostaja pogon speljan na zadnji kolesni
par. Twinga Z.E. bo mogoče polniti z močjo od 2 do 22 kW. Razen
pri nekaj očitnih »električnih« spremembah ostaja Twingo skoraj
enak tistemu, ki ga poganja motor na notranje zgorevanje. Še
vedno je prikupen, okreten in izjemno uporaben v nagnetenih
mestnih središčih._

N OV I C I T R O Ë N A M I

SIMPATIČEN »PRIJATELJ«
ZA MESTNA SREDIŠČA

renault.si

Simpatičen in kompakten električni Citroën Ami je
namenjen ozkim mestnim ulicam, v katerih se bo odlično počutil. Največja hitrost, ki jo doseže, je 45 km/h,
baterija s zmogljivostjo 5,5 kWh pa ima dovolj energije
za do 70 kilometrov vožnje in je na domači vtičnici
napolnjena v vsega 3 urah. Ami je dovolj kratek, da ga
lahko parkiramo pravokotno na pločnik in ne bo spadal v kategorijo motornih vozil, temveč med električne
štirikolesnike. Kljub temu bo v njem dovolj prostora
za dve osebi. Zanj torej po vsej verjetnosti ne bomo
potrebovali izpita, po večini evropskih držav ga bodo
lahko vozili že 16-letniki, v nekaterih državah pa celo že
14-letniki._
citroen.si

MALČEK Z VELIKIM ZNAČAJEM

NOVI HYUNDAI I10
Vse odkar je leta 2008 na ceste zapeljala prva generacija modela i10,
ta mestni malček piše Hyundaievo
evropsko zgodbo o uspehu. Novi i10
je bil oblikovan in zasnovan v Evropi.
Njegova zunanjost izraža njegov mladosten značaj, hkrati pa zagotavlja
raven praktičnosti, ki je kos najrazličnejšim vsakdanjim izzivom uporabnikov. Eden izmed najbolj izpopolnjenih naborov varnostnih pripomočkov
med mestnimi vozili hkrati dokazuje,
da je novi i10 zares popoln paket. S
prtljažnim prostorom, velikim kar 252
litrov, se novi malček uvršča med
najprostornejše modele v segmentu,
nova multifunkcijska vzvratna kamera pa je voznikom v pomoč pri vožnji
in parkiranju vzvratno.
Novi i10 ponuja široko paleto naprednih tehnologij, do katerih je mogoče dostopati prek 8-palčnega barvnega zaslona na dotik. Tudi ta je
največji v segmentu. Storitvi Apple
CarPlay in Android Auto zagotavljata preprosto povezljivost pametnih
telefonov z infozabavnim sistemom,

na voljo pa je tudi sistem za brezžično polnjenje mobilnih naprav. Novi i10
ponuja enega izmed najbolj izpopolnjenih varnostnih paketov v razredu,
ki ga sestavljajo najnaprednejši varnostni sistemi, združeni pod oznako
Hyundai SmartSense.
Novi i10 je na voljo z dvema bencinskima agregatoma z oznako MPi, in sicer
z 1,0-litrskim trivaljnikom in 1,2-litrskim
štirivaljnikom. Oba motorja sta na

voljo v kombinaciji s petstopenjskim
ročnim ali petstopenjskim avtomatiziranim menjalnikom.
Hyundai pripravlja tudi popolnoma
nov model i10 N Line, v katerega bo za
še dinamičnejšo vožnjo vgrajen 1,0-litrski agregat GDi s turbopolnilnikom,
njegov dizajn pa bodo dopolnjevali
športni dodatki._
hyundai.si

NAELEKTRENA

VIRTUALNA
ŽENEVA 2020
Čedalje večja zaskrbljenost zaradi širjenja novega koronavirusa – in prepoved švicarske vlade, da se na enem mestu zbere 1000 ljudi ali več – je
odpihnila tudi letošnji mednarodni avtomobilski salon v Ženevi. In očitno
je to prvič po drugi svetovni vojni. Kljub manku fizične lokacije, kjer bi
razstavili nove jeklene lepotce, pa je ženevski duh ostal nedotaknjen. Izdelovalci avtomobilov so namreč nove in konceptne avtomobile, ki so bili
pripravljeni za razstavo, predstavili digitalno, in tako le nismo zamudili
tistega čarobnega trenutka, ko z zapeljivih jeklenih oblin zdrsne rjuha.
Med vozili, ki smo jih lahko videli, so bili v središču pozornosti seveda
električni avtomobili, kar nakazuje, da je prav elektrika tista, ki bo v
prihodnosti zapisana z velikimi črkami. To le še dodatno podkrepita
električna superšportnika Pininfarina Battista Anniversario in Koenigsegg Gemera. Pa vendar tudi bencinarjem in dizlom še ni popolnoma
»odklenkalo«: samo poglejte si novo Alfo ali pa tri žlatne različice
Golfa … Pred vami je nekaj jeklenih zapeljivcev z letošnje virtualne Ženeve, več novosti pa najdete na citymagazine.si/zeneva2020.

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

BMW I4 CONCEPT

NEKAJ POSEBNEGA

BMW i4 Concept si lahko predstavljamo kot popolnoma električnega Gran Coupéja serije 4. Zagotovo ste že opazili, da se »ledvičke«
BMW-jev omenjajo vedno pogosteje, in tokrat ni nič drugače. Čeprav
električni avtomobil ne potrebuje zraka za hlajenje motorja, ostaja
sprednja maska koncepta pomemben element. »Ledvičke« so namreč del »inteligentne maske«, za katero se skrivajo različni senzorji
in kamere. Na produkcijskem modelu lahko pričakujemo drugačen
sprednji del, ki pa bo zagotovo nekaj posebnega. BMW i4 Concept
ima elektromotor, ki proizvede do 530 konjskih moči, za pospeševanje od 0 do 100 km/h pa potrebuje le 4,0 sekunde. Baterija zmogljivosti 80 kWh ima dovolj energije za do 600 kilometrov dolgo pot._
bmw.si

A L FA R O M E O G I U L I A GTA

GTA S 540 KONJSKIMI
MOČMI

Alfa Romeo Giulia GTA je v primerjavi z aktualno Giulio
Quadrifoglio za 100 kilogramov lažja. Za pospeševanje od 0 do 100 km/h potrebuje GTA le 3,6 sekunde,
za kar poskrbi 2,9-litrski V 6-valjnik s kar 541 (398 kW)
konjskimi močmi. Titanov izpušni sistem najnovejše
Alfe je slovenski izdelek, prihaja pa iz podjetja Akrapovič. Za tiste, ki jim to še ni dovolj, je na voljo še Alfa
Romeo Giulia GTAm. Ima le dva sedeža, varnostno
kletko, šesttočkovni varnostni pas in je povsem cestno
legalna. Za boljšo obvladljivost zverine so Giulio GTA
razširili za 50 mm, za zmanjšanje teže pa so pokrov
motorja, streha, sprednji odbijač in blatniki narejeni iz
ogljikovih vlaken._

Volkswagen Golf 8 GTI se bo predstavil v že svoji osmi generaciji, oblikovalci pa so poskrbeli,
da ga bomo hitro ločili od »navadnih« različic. Sprednji del je namreč poudarjen s svetlobno
črto, ki se razteza čez celotno površino. To dopolnijo LED-svetila, ki so vstavljena v spodnji
del sprednjega odbijača. Skoraj enak dizajn imata tudi modela GTE in GTD. Vsi trije omenjeni
Golfi, če ne upoštevamo Golfa R, so tisto najboljše, kar lahko od Golfa pričakujemo. Golfa
8 GTI poganja 2,0-litrski turbo bencinski motor z 245 konjskimi močmi, priključnohibridnega
Golfa 8 GTE pa 1,4-litrski turbo bencinski motor, ki v kombinaciji z elektromotorjem ponuja
245 konjskih moči. Baterija ima dovolj energije za do 60 kilometrov dolgo pot. Golfa 8 GTD
poganja 2,0-litrski dizelski motor z 200 konjskimi močmi._

alfaromeo.si

volkswagen.si
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VO L KS WAG E N G O L F 8 GT I , GT E I N GT D

TRI ŽLAHTNE RAZLIČICE

Platna

DRAMA

ZLO NE
OBSTAJA

IRAN, 2020, SHEYTAN
VOJUD NADARAD
Briljantna antologija iranskega
režiserja Mohammada Rasoulofa, ki od leta 2017 ne sme zapustiti države, razkriva štiri zgodbe
vojakov, ki čakajo svojo usmrtitev
in se sprašujejo, v kolikšni meri
se lahko svoboda posameznika
izrazi v despotskem režimu in
njegovih na videz neizogibnih
grožnjah. Kaj se zgodi na točki
brez vrnitve, kako čakanje na
usmrtitev vpliva na najbližje?
Film si je na letošnjem festivalu
prislužil zlatega medveda._

B ES ED I LO: A J DA BO R A K

NAJBOLJŠE
Z BERLINALA

FANTA ZIJSKI FILM

OSTRŽEK

ITALIJA, 2019, PINOCCHIO
V Italiji je film že postal pravi hit.
Režiser Mateo Garrone je pravljico Carla Collodija ovekovečil v
epsko vizualni različici, ki navduši
še tako zahtevne gledalce vseh
starosti. Geppetta, izdelovalca
igrač, ki je izklesal tudi Ostržka,
igra eden in edini Roberto Benigni.
Mali Pinocchio se namesto v šolo
odpravi v cirkus, potem ko je oče
njegov suknjič zamenjal za pravopisno knjigo. Tu so še dobra vila
(Marine Vacth), cirkuški vodja …
Vsi liki imajo mojstrsko izklesane
podobe, kostumografija in prostetika sta vrhunski. Film je dobil kar
15 nominacij za italijanske »oskarje«, nagrade Donatellov David._

CITYMENI ...
»NEKI« ZA
GLEDAT!
PREGANJANJE
DOLGČASA

DRAMA

DAU.
NATASHA

RUSIJA, NEMČIJA,
UKRAJINA, VELIKA
BRITANIJA, 2020
Najbolj pričakovan projekt letošnjega Berlinala, ki so ga
poimenovali »sovjetski Truman
šov«, vsekakor ni razočaral. Ruski režiser Ilya Khrzhanovskiy
je sprva hotel pripraviti tradicionalno biografijo sovjetskega
fizika Leva Landaua, vendar se
je produkcija pozneje prelevila
v epski producentski projekt
in na koncu najambicioznejši
filmski eksperiment v zgodovini, ki je nastajal kar 10 let.
Glavna protagonistka je Natasha, ki dela v skrivnem raziskovalnem inštitutu v Sovjetski
zvezi. Nataša veliko pije, rada
govori o ljubezni in ima ljubezensko afero. To je zgodba o
nasilju. Radikalna in provokativna. Film ima obliko seksualno
eksplicitne drame z vrtoglavim
»orwellovskim« obratom v svojem končnem dejanju. Film je bil
na festivalu Berlinale 2020 nagrajen s srebrnim medvedom._

DOKUMENTARNI FILM

AMERIŠKI
SEKTOR

ZDA, 2020, THE AMERICAN
SECTOR
Berlinski zid je morda res padel
novembra 1989, vendar nikoli ni
bil zares uničen; bil je le razstavljen. Več kot 30 let pozneje so
fragmenti betonskega zidu, ki je
nekoč ločeval Vzhodno in Zahodno Nemčijo, raztreseni po svetu.
Na desetine jih lahko najdemo
samo v ZDA. En del se skriva v zelenih gozdovih Pensilvanije, drugi je na ogled v predsedniški knjižnici Georgea Busha v College
Stationu v Teksasu. Hotel Hilton v
Dallasu hrani delček v preddverju, kjer ljudje hodijo mimo, ne da
bi sploh vedeli, da so tako blizu
zgodovinskega artefakta. Delček
je shranjen celo v prostorih Universal Studios na Floridi – takoj
za Hard Rock Cafejem.

TRILER/SRHLJIVK A

VSILJIVEC

ARGENTINA, EL PRÓFUGO,
2020
Argentinski režiser je po knjižni
predlogi The Lesser Evil (Manjše
zlo) posnel zgodbo o Inés, mladi
ženski, ki po travmatični epizodi
na potovanju s partnerjem začne mešati med resničnim in namišljenim. Njen lik je preganjan,
zasvojen z drogami in prizadet.
Film se metaforično igra z načini,
kako moški nadzorujejo ženske.
Ta psihoseksualni triler je, kot je
rekel režiser, »hkrati sanje in budnost, fikcija, dejstva in resnica«.
Predvsem pa odraz prelomnega
režijskega talenta._

Stephensov in Velezov film je popotovanje po ostankih zgodovine, je nežna meditacija o odnosu
med zgodovino in ideali, ki jo pomagajo oblikovati._

STAR TR E K:
P I CAR D
CBS ALL ACCESS, 2020
V glavni vlogi serije Star
Trek: Picard lahko gledamo
legendarnega Patricka
Stewarta, ki je po 18 letih
ponovno v svoji ikonični
vlogi kapitana Jeana-Luca
Picarda._

H I GH F I D E LIT Y
HULU, 2020
Zoë Kravitz je lastnica
glasbene trgovine, ki na
glasbo gleda kot na način
za spopadanje z različnimi
življenjskimi tegobami.
Krajša serija (deset delov) se
med drugim dotika tematike
gentrifikacije._
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Letošnja, 70. edicija festivala, ki velja za enega izmed treh
najpomembnejših filmskih festivalov na svetu, je z zlatim medvedom
okronala film Zlo ne obstaja (There Is No Evil/Sheytan vojud nadarad,
2020) iranskega režiserja Mohammada Rasoulofa. Nabor odličnih
filmov, ki so sodelovali na festivalu Berlinale 2020, je seveda obsežen. To
pa je jagodni izbor najboljših, ki jih absolutno morate videti!

R E
BO
IZ N I C
ED
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DOKUMENTARNI FILM

DRAMA

GUNDA

MOJA MALA
SESTRA

NORVEŠKA, ZDA, 2020,
GUNDA
29

Gunda je nemi dokumentarec,
posnet v črno-beli tehniki s kamero Arri Mini. Film spremlja življenje
živali na kmetiji. Glavna »igralka«
je mama pujsa z imenom Gunda,
ki jo je filmska ekipa prvič obiskala, ko je skotila ducat mladičev. V
naslednjih treh mesecih je ekipa
kmetijo obiskala še trikrat ter spremljala rast in razvoj malih pujskov.
Glavno sporočilo filma je: »Ne
jejte živali!« Kossakovsky pa je k
ustvarjanju svojega veganskega
testamenta povabil tudi Joaquina
Phoenixa._

DRAMA

ŽENSKA, KI
JE TEKLA

ŠVICA, 2020,
SCHWESTERLEIN

JUŽNA KOREJA, 2020,
DOMANGCHIN YEOJA

Lisa se je poslovila od svoje želje, da bi postala dramatičarka,
in od berlinske umetniške scene.
Zdaj živi v Švici s svojim možem,
ki vodi mednarodno šolo. Ko njen
brat dvojček zboli, se vrne v Berlin. Film je srce parajoča družinska drama o dvojčkih – Svenu,
slavnem gledališkem igralcu, ki
se bojuje z rakom, in Liso (Nina
Hoss), ki prevzame skrb zanj. Lisa
se ne trudi le, da bi rešila brata,
ampak hkrati rešuje svoj zakon,
medtem ko vzgaja še dva osorna otroka. Hossova je svojo vlogo odigrala vrhunsko, intimno,
empatično in vsekakor vredno
nagrade._

Gamhee, mlada ženska, ki je
prvič po petih letih ostala za
nekaj dni sama, brez moža, v
Seulu, se odloči obiskati tri prijatelje. Medtem ko Gamhee potuje od enega do drugega, raziskuje, kako je, če čas preživljaš
sam, svoboden. Skozi prijazne
dialoge, ki tečejo neodvisno
drug od drugega, nad in pod
gladino, se razkriva globina življenja te mlade korejske ženske.

H O LLY WO O D
NETFLIX, 2020
Ryan Murphy, producent
Netflixove serije The Politician, se maja vrača z ljubezenskim pismom stari dobi
Hollywooda. Nova serija bo
tako raziskovala »Tinseltown« in industrijo seksa. Na
Netflix prihaja 1. maja._

Korejski režiser Hong Sang je
skozi drobne, nepredvidljive
trenutke prikazal kompleksno
in globoko celoto. Skoraj amaterska kakovost in lahkotnost
filmskega toka dajeta občutek
površnosti. Toda struktura filma razkriva nesluteno študijo
globine življenj premetenih, na
videz preprostih žensk, ki se
spopadajo s celo vrsto zoprnih
moških._

ZNANST VENA FANTASTIK A

PRVI IN
ZADNJI
ČLOVEK

ISLANDIJA, 2020,
LAST AND FIRST MEN
Čez dve milijardi let se človeška
rasa znajde na robu izumrtja.
Skoraj vse, kar ostane na svetu,
so samotni in nadrealistični spomeniki, ki svoje sporočilo prenašajo v puščavo.
Delo Jóhanna Jóhannssona je
preseglo vsa pričakovanja. Ta
nesporni islandski talent je na
žalost umrl leta 2018, ko je bil
star le 48 let. Pred smrtjo pa je
dokončal svoj poslednji izdelek,
ki je njegov opus povzdignil na
povsem novo raven. Bleščeča
apokaliptična mešanica črno-belih podob jugoslovanske arhitekture in globokega glasu Tilde
Swinton ter dejstvo, da je bil film
dokončan po režiserjevi smrti,
nam sporočata, da je film dokaz
moči, trdnosti in modrosti, ki je
močnejši od smrti._

Z AROTA P ROTI
AM E R I KI
HBO, 2020
V alternativni zgodovinski
resničnosti med drugo
svetovno vojno ksenofobni
populist kot novi predsednik
ZDA državo spreobrne v
fašizem. Serija prihaja na
HBO 17. marca._

ZGODOVINSK A DRAMA

ŠARLATAN

ČEŠKA, 2020, ŠARLATÁN
Poljska režiserka filma Šarlatan,
Agnieszka Holland, je bila do
zdaj že trikrat nominirana tudi za
oskarja. Film Šarlatan govori o
češkem zdravilcu Janu Mikolášku
(Ivan Trojan), ki pride v konflikt z
vladnimi avtoritetami, ker bolnike zdravi z zdravilnimi rastlinami.
Ta ganljivi, a intimni ep raziskuje
temno plat Mikoláškovega boja,
da uravnoteži svojo vest in svoj
klic._

DAV E
HBO, 2020
Nevrotični mladenič iz
predmestja si domišlja, da
mu je usojeno postati eden
najboljših raperjev na svetu.
Zdaj mora o tem prepričati
še svoje najboljše prijatelje,
saj bo z njihovo pomočjo
lahko zavzel ves svet._

Urbani utrip
U R BAN E N OVOSTI, KI J I H N E GR E S PR EGLEDATI

NAKUP MESECA

SLOVENSKA
CIGARETNICA QUITTR
Slovenski industrijskooblikovalski
studio Kolektiv je na trg lansiral nov
inovativni oblikovalski izdelek pod
blagovno znamko Quittr, ki se z metodo Design Thinking spopada z enim
izmed največjih problemov človeštva
– kajenjem. V minimalistični cigaretnici
Quittr je prostora za natanko deset
cigaret, inovativni sistem odpiranja
pa teh deset enot loči na dve polovici
– dopoldansko in popoldansko. Skozi
luknje na pokrovu cigaretnice Quittr
lahko uporabnik v vsakem trenutku preveri stanje njegove porabe.
Osnovna ideja cigaretnice Quittr je,
da uporabniku pomaga ozavestiti
njegovo porabo in kadilske navade ter
ga tako opolnomoči, da se boja proti
tej razvadi loti zavestno, postopno in
sistematično._

quittr.si

#WEARTHECHANGE:
NAJ BO
TRAJNOSTNA MODA
NOVA NORMALNOST
Pri podjetju C&A, ki posluje že 176 let, si
prizadevajo, da bi bila moderna in cenovno ugodna oblačila široko dostopna.
Verjamejo, da bi se moral prav vsakdo v
svojih oblačilih počutiti dobro, ne da bi
pri tem ogrožal življenja tistih, ki oblačila
izdelujejo, ali pa planeta, na katerem
živimo. In zato veliko vlagajo v trajnost.

Zavezali so se, da bodo zmanjšali negativne vplive modne industrije in izboljšali
življenja ljudi, ki izdelujejo njihova oblačila: od programov za pravice delavcev
v njihovih tovarnah, obnovljivih virov
energije v njihovih trgovinah do recikliranih nakupovalnih vreč v rokah kupcev.
S svojimi partnerji začenjajo inovativne

adidas Running s svežo kampanjo »Faster Than« pozdravlja
novo tekaško obdobje. Za letošnjo pomlad so predstavili svojevrsten in lahkoten tekmovalni tekaški copat SL20 s tehnologijo Lightstrike in svežo edicijo kultnih copat Ultraboost 20,
ki zagotavljajo največji povratek energije na vsakem koraku.
V želji, da bi bolje razumel ljubitelje teka, je adidas Running
med 6.000 tekači z vsega sveta opravil raziskavo »Zakaj
tečemo« (Why we run). Pri tem je ugotovil, da kar dvema
tretjinama tekačev ni pomembno biti najhitrejši, temveč doseči osebno preobrazbo
in napredek. »Hitro ne pomeni le tekmovalnosti in zmogljivosti, temveč osebni
občutek napredka in lastne preobrazbe,«
nam letos sporoča adidas Running. V središču kampanje so tekači iz vsakdanjega
življenja, ki s svojimi zgodbami o osebnem
napredku navdihujejo druge. Med njimi
so 112-kilogramski tekač Martinus Evans,
ki je negativne komentarje spremenil v
motivacijsko orodje, tekačica Ellie Lacey,
Kathrine Switzer kot prva ženska, ki je
pretekla maraton, izjemni sprinter Noah
Lyles in nogometaš Mohamed Salah.

ADIDAS SLAVI
HITROST
KOT OSEBNI
OBČUTEK
PREOBRAZBE IN
NAPREDKA

Za lažje doseganje osebnega napredka so pri adidasu v sklopu kampanje izdelali kar tri vrhunske modele tekaških copat.
Od lahkotnega tekmovalnega copata SL20 z vrhunskim srednjim podplatom Lightstrike do prenovljenega kultnega modela Ultraboost 20, ki skrbi za povratek energije na vsakem koraku, in celo novega modela 4D 1.0 z edinstveno oblikovanim
in ultra podpornim 3D-tiskanim srednjim podplatom._

adidas.com
OGL ASNA VSEBINA

projekte in si z različnimi organizacijami
prizadevajo, da bi moda postala sila
dobrega. Njihove ambicije so velike, toda
vsi, prav vsi, moramo sprejeti pomembne
ukrepe že danes! Vsak mali korak šteje,
zato naredimo naslednjega skupaj!_

c-and-a.com
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MANNER BONBONBALL: NAJSLAJŠI DUNAJSKI
PLES

V dunajski koncertni hiši se je zvrstil že 71. tradicionalni najslajši dunajski
ples, imenovan BonbonBall. Ta že desetletja na svoje plesišče privablja
goste ne samo zato, ker je del dunajskega festivala, ampak tudi zaradi
svojega sladkega rožnatega pridiha, ki ga dogodku doda ponosni pokrovitelj Josef Manner. Vrhunec večera je zagotovo kronanje miss Bonbon, ki
se tradicionalno odvija ob polnoči. Tokrat so okronali že 65. miss Bonbon,
ki za nagrado prejme toliko kilogramov Mannerjevih izdelkov, kolikor je
težka. Plesno druženje se je nadaljevalo še pozno v noč, obiskovalci pa so
se strinjali, da so to noč neizmerno uživali in se predajali sladkim užitkom
Mannerjevih dobrot._

manner.com

NAJSODOBNEJŠE NAKUPOVALNO
SREDIŠČE ALEJA ODPIRA SVOJA VRATA
19. MARCA!

Najsodobnejše nakupovalno središče Aleja odpira svoja vrata v Ljubljani v Šiški. V treh nadstropjih zasnovana zgradba bo imela več kot
80 trgovin, gastronomskih in storitvenih zmogljivosti, garažo v dveh
podzemnih etažah in streho za različne aktivnosti. Nakupovali boste
lahko v Intersparu, največjem Müllerju v Sloveniji, v H&M-u, XYZ,
Hervisu, Massu, Calzedonii, Pandori, SuperDryu, Buzzu itd. Nova
blagovna znamka, ki prihaja v Slovenijo in bo najprej predstavljena v
Aleji, pa bo Sport Vision._

aleja.si

NUXE PREDSTAVLJA
CRÈME PRODIGIEUSE
BOOST, GLADILNI
PRIMER 5V1
Tukaj je novost iz Laboratorija NUXE – gladilni primer s 5
delovanji iz priljubljene linije Crème Prodigieuse® Boost.
Večnamenski primer z antioksidacijskim kompleksom iz
cvetov jasmina in lepotilnimi pudri naravnega izvora deluje na pet vidnih znakov, ki jih povzročata hiter življenjski
slog in onesnaženo mestno okolje: nepravilnosti, motna in
pusta polt, masten sijaj, znaki utrujenosti in znaki staranja. Njegova neobarvana tekstura se odlično obnese kot
podlaga za ličila, lahko pa je tudi popoln zaključek nege
brez ličil.
Multikorekcijski aktivni kompleks združuje tri aktivne sestavine naravnega izvora za izboljšanje kožnih mehanizmov: izvleček iz cvetov jasmina, ki je bogat s flavonoli in
ščiti kožo pred oksidacijo; cvet ognjiča spodbuja sintezo
kolagena, s čimer preprečuje nastanek prvih gub;
riboza, naravni celični sladkor, pa poveča celično aktivnost in spodbuja sintezo kožnih proteinov, ki so odgovorni
za čvrstost kože._

nuxe.si

OGL ASNA VSEBINA
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