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Modni trendi:
Z ulice v razred
Brskamo po policah:
Zlatarna Aura in
Evkaliptus
Tekstilije za dom

www.btc.si

Odpiralni čas trgovin v BTC City Novo mesto:
ponedeljek - petek od 8 00 do 2000, sobota od 800 do 1300,
nedelje in prazniki zaprto.
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Torek, 2. september - petek, 5. september med 15. in 20. uro - dvorana A

SEJEM RABLJENIH UČBENIKOV

Petek, 12. september ob 18. uri - dvorana D

S SMEHOM V PROMET

animacijska predstava Društva Hopla

september september september september september

september

september

Tudi v letošnjem letu bo BTC City Novo mesto
organiziral že tradicionalni knjižni sejem rabljenih
učbenikov in ostale literature, ki je namenjena
šolarjem vseh starosti - od osnovne šole do fakultete.
Sejem bo potekal od 2. do 5. septembra, med 15. in
20. uro, v dvorani A.
Tako bo spet možno s komisijsko prodajo brez
provizije priti do šolskih učbenikov po zelo ugodnih
cenah, hkrati pa se na najbolj koristen način znebiti
knjig, ki jih ne potrebujete več. Tudi letos bo število
izvodov oddanih knjig za prodajo omejeno na osem,
predvsem zaradi tega, da se omogoči čim večja izbira
aktualnih knjig ter hitrejši pretok prodanih.

USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE
Sobota, 6. september: Počitniški pozdrav
Sobota, 13. september: Pravljično mesto
Sobota, 20. september: Origami slika
Sobota, 27. september: Prišla je jesen
Delavnice potekajo v dvorani A, od 10. do 13. ure, pod vodstvom Društva za razvijanje
prostovoljnega dela Novo mesto.
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Nova jesenska kolekcija že na prodajnih policah!

VARTEKS TRADE d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

VARTEKS TRADE d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

MERIT INTERNATIONAL d.o.o., Letališka c. 3c, 1000 Ljubljana

INOVATIVNO IN

PEKO d.d., Ste. Marie aux Mines 5, 4290 Tržič

www.btc-city.com

TRENDI TRADE d.o.o., Glavni trg 21, 8000 Novo mesto

NOVO MESTO nasproti BTC, Ljubljanska cesta 32

Jesenska
kolekcija
Jensa in
ostalega
tekstila že
na policah.
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Z ulice v razred
S prvimi šolskimi obveznostmi se
bližajo krajši dnevi in hladnejše
noči ter potrebe po toplejših
in primernejših oblačilih. Z
ultrakratkih krilc in vročih hlačk,
prozornih bluzic in kot dih tankih
oblekic bo treba pozornost
preusmeriti na bolj praktične
in »spodobnejše« kose garde-

moda vsaj malo blizu, lahko razvije
sebi lasten slog. Izstopati ali ne in
koliko, je vprašanje, s katerim se
sooča vsak mladostnik. Njim bi namenila misel Williama Jamesa, ki
je zapisal: »Verjemi, da je življenje
vredno živeti, in tvoja vera ti bo
pomagala ustvariti resničnost.« Ni
pomembno, kaj nosiš, pomembno
je, kako! In seveda, kaj utripa za
oblačili ...

srečevali po dolenjski prestolnici,
so sicer precej opazni. Gre za razgibane ovratnike v več plasteh
ali poudarjene rame in nabrane
rokave. Ponovno bijeta neusmiljen

boste zagotovo pritegovale v
izjemno ozkih, oprijetih hlačah,
ki so lahko tudi iz usnja ali lateksa.
Tiste manj pogumne boste nanje
lahko oblekle kratko oblekico, ki

boj za potencialne odjemalke
in modne navdušenke izjemna
izčiščenost oblik in linij ter obilje
detajlov, čeprav menim, da se
modna tehtnica strumno nagiba
v smeri manj, a zato izrazitejših
poudarkov. Slog se izčiščuje in
radikalno klesti po (odvečnih)
podrobnostih, pomembnejši postajajo sam kroj in odlična
modelacija ter prileganje. Ko smo
že pri ovijanju telesa – pozornost

bo spominjala na šestdeseta leta,
ali dolgo tuniko, ki vam je morda
ostala od poletnih nakupov.

MODNE SMERNICE ZA JESENZIMO 2008/09
V prejšnji številki smo nemalo
pozornosti namenili cvetličnim
vzorcem. Prijetna novica za tiste, ki
ste si nakupile vsaj kakšen tak kos,
je, da bodo motivi rož aktualni tudi
jeseni in pozimi. Vnesli bodo malce
svežine in lahkotnejšega pridiha
med sicer temnejše tkanine.

robe. Za tiste, ki jim oblačilna
kombinatorika ne predstavlja večjih težav, pa se lahko omenjeni
kosi spremenijo v svojstven slog,
zanimiv in predvsem »nosljiv«.
Kako? Če pod prosojne tunike
oblečemo bombažno majico ali tanek pulover ter hlače, je to lahko
prav prisrčen »look«, ki nosi pečat
izvirnosti in enkratnosti.
Šolske klopi in z njimi povezan
oblačilni bonton ima svoje značilnosti in zahteve. Daleč od tega,
da bi se zgledovali po uniformah
Anglije in njenih kolonij, vendar
roko na srce, vsako oblačilo res ni
primerno za učilnico.
Poglejmo, kaj se skriva za besedno
zvezo street fashion ali po slovensko ulična moda. Večina svetovno znanih oblikovalcev navdih
za svoje kreacije najde na ulicah.
Ustvarjalnost ni domena peščice
posameznikov. Vsak, ki mu je

Skromna barvna paleta
Črna bo kraljevala tudi med
toplejšimi oblačili, konkurenco ji
dela temno siva. Rjave je nekoliko
manj, odlikujeta jo pestro tkanje
in kombinacija z opečnato ali rdečo ter lisičjim krznom. S hujšimi
oblikovnimi šoki in celostnimi
rešitvami nam oblikovalci v primerjavi s prejšnjimi sezonami niso
postregli, če seveda odštejemo
modne dodatke in neonska presenečenja. Nekateri kroji, za katere pa dvomim, da jih bomo

Usnje – druga koža
Letos je eden od vodilnih hitov sezone tudi usnjena jakna; lahko s
krznenim detajlom, saj očitno tisti,
ki vpijejo proti mučenju živali, niso
prevpili zahtev trga, oblikovalcev
in seveda potreb po dobičkih.
Na usnjenih jaknah klasičnih
ovratnikov skoraj ni, zapenjanje je
pogosto rešeno z zadrgo, ki je po
navadi asimetrično vstavljena. Jakne imajo visoke ruske ovratnike,
dolge ozke rokave in detajl, ki
pritegne pozornost. Najsi bo to
žep, dodan pas, kovinski pritiskači
ali kaj manj funkcionalnega.
Drzni čevlji in visoooki škornji
Moda je seksi, oprijema se telesa,
silhueta je ženstvena. Dolžine
oblek in zgornjih delov so navadno
nad koleni, nekaj oblikovalcev,
med njimi Dior in John Galliano, pa
prisega na dolgo, razkošno obilje
najfinejših tkanin.
Če lahko govorimo o drzni jeseni,
o oprijetih hlačnicah in kratkih
(»mini«) oblekicah, pa o škornjih
zmanjka izzivalnih presežnikov.
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Slednji se po navadi zavezujejo
visoko nad koleni, končna podoba
obuvala pa je, kot bi ga prilepil

Najbolj »vroče« bluze imajo
razkošne ovratnike in nabore,
ki bodo brez težav nadomestili
bisere ali kateri drug nakit.
HITRI VODNIK SKOZI JESENSKOZIMSKE MODNE ZAPOVEDI
•
•

•
•
•

•

Manj nakita, vendar naj bo
premišljeno izbran
Ne bodite preveč ležerni.
SPLOŠNO VODILO NAJ BO
PREFINJENOST!
Vzorci: pepita, karo, črte ali
rože
Namesto peg in (leopardjih)
lis raje izberite proge.
Zelo »in« so polne pete,
hlače na »korenček« in
poudarjena ramena; lahko
kar v kompletu.
Gležnjarji – retro ali s futurističnim pridihom

Žrtvujte evro več za dober usnjen
jopič, ker diši po uporništvu in z
njim lahko kombinirate skoraj kar
koli.
Sledite torej svojemu navdihu in uspehu ne uidete. Imejte še v mislih,
da je vsako popolno kombinacijo
treba malo »pokvariti«. Saj veste,
popolnost je tako dolgočasna.
na nogo. Lahko bi rekli, da kar
nadomeščajo hlače. Nabor pet
je prav tako pester, najsi bodo
vrtoglave in zašiljene, stožčaste
ali pa trdno na tleh, pomembno
je le, da škorenj pride kar najbolj do izraza. Gladkemu laku
so oblikovalci ob bok
postavili grobo rustikalno usnje ali kar
čipko.
Vonj po moških
Še nasvet za tiste, ki se
gibljete v pisarniških
okoljih. Moški smoking
v ženski preobrazbi
doživlja pravi preporod. Če se ga naše
močnejše
polovice
na vse kriplje branijo
in otepajo, pa kanček
moškega pridiha v
vaši garderobi ne sme
manjkati. Spodaj si lahko nadenete izbrano
belo bluzo, in če si
že ne upate od doma
z metuljčkom, si vsaj
umetelno
zavežite
trak oziroma pentljo.

ženska majica,
trgovina MIRENA
cena: 25,02 €
ženska torbica,
trgovina MIRENA
cena: 22,53 €

ženske hlače
trgovina MIRENA
cena: 25,02 €
ženski čevlji “Bethy Barclay”,
trgovina BOROVO
cena: 29,97 €

Polona Andromako

ženska tunika “Red Tab Girls”,
trgovina LEVI’S
cena: 39,59 €
ženska majica ,
trgovina VARTEKS
cena: 10,85 €

ženski čevlji DIESEL ,
trgovina OXI
cena: 78,00 €

ženske hlače
“Red Tab Girls”,
trgovina LEVI’S
cena: 53,99 €

ženski čevlji DIESEL ,
trgovina OXI
cena: 84,00 €
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kovčki
RONCATO

dm priporoča SUNDANCE
Receptura SUNDANCE izdelkov je izdelana v skladu z najnovejšimi
spoznanji. Visoka UVA-zaščita, ki je v skladu s priporočili EU, na
telo učinkuje takoj po nanosu. Izdelki so dermatološko preizkušeni.

59,99 €

35,99 €

VELIKA IZBIRA ŠOLSKIH
NAHRBTNIKOV in
PERESNIC
OBUTEV

mleko za sončenje
s karotinom
ZF 6
200 ml

mleko za sončenje
v spreju
ZF 30
200 ml

2,49 €

5,25 €

losjon po sončenju
3v1
150 ml

2,99 €

DM - DROGERIE MARKT d.o.o., Litostrojska 48, Ljubljana

ACRON d.o.o, Pod gradom 2, 2380 Slovenj Gradec

07/33 16 162

ROJAL, Tomo Avbar s.p., Pod vinogradi 7, Straža

10
%
popust
*

22.08.2008 do 06.09.2008
^

^

*Izplacilo v gotovini ni mogoce, popusti se ne
sestevajo!
^

✃
ADESSA MODEN d.o.o., Tržaška c. 2, 2000 Maribor

Kupon za

adessa.Moden d.o.o. · BTC - Hala D
Ljubljanska 32 · 8000 Novo mesto

www.dm-drogeriemarkt.si

BTC City Novo mesto, dvorana A
tel.: 07/30 20 225
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Akcijske cene veljajo od 1.8. do 6.9.2008
oz. do razprodaje zalog.

Baby center d.o.o., Letališka c. 3c, Ljubljana

TRGOVINA Z OBUTVIJO
07/ 33 16 128

DVOST
RANSK
A AKTIV
MIZA S
NA
STOLO
M

39,90 €

Šolski nahrbtniki
TARGET

-30%

49,90 €

TRGOVINA EVKALIPTUS, Barbara Tolar s.p., Ljubljanska 27, 8000 Novo mesto

ASKOT d.o.o., Špindlerjeva ul. 25, Ptuj

BOROVO TRADE d.o.o., Trubarjeva 11, 3000 Celje

S

P

O

R

T

S

W

E

A

R

vel.: 40 - 46

cena: 24,95€
V nov letnik z novimi supergami!

nes.eu

www.

ILIRIJA M TRADE d.o.o., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana

Poleg CD plošč,
DVD-jev,
risank,
instrumentov in
knjig najdete pri nas tudi
razne igrače ter artikle
iz „metal“ kotička.

CLARK d.o.o., Breznikova 17, 1230 Domžale

BTC City Novo mesto
Dvorana A

-30% in -50%
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VSE ZA DOM IN GOSPODINJSTVO
BTC CITY Novo mesto, dvorana A, tel.: 07/33 16 171

KRISTAL d.o.o., Lukežiči 45, 5292 Renče

- široka ponudba najnovejših trendov za
dom in gospodinjstvo
- velika izbira daril za vsakogar in za
vsako priložnost
- brezplačno svetovanje
in aranžiranje daril
- darilni boni Kristal

www.kristal.si

NE ZAMUDITE
VELIKE IZBIRE
POLETNIH
ARTIKLOV!

VELETEKSTIL d.d., Leskovškova 10, 1000 Ljubljana

GOFLOR d.o.o., Seidlova c. 20, Novo mesto

Poletje je še tu in z njim tudi naša poletna ponudba!

-točeni sladoled
-ledena kava
-sadne poslastice ...
Čez celo leto naravna limonada in juice.

Vabljeni v Bistro CC
v novi preobleki!

Brskamo
po policah
Zlatarna Aura
Če se strinjamo s tem, da
obleka naredi človeka, potem
obleko naredijo modni dodatki.
Najpomembnejši med njimi pa je
zagotovo nakit.
Nakit se že dolgo ne uporablja
samo ob posebnih, svečanih
priložnostih, temveč je del
našega vsakdanjika. Prilagajamo
ga svojemu slogu oblačenja,

kupovalnem središču
že trinajsto leto zaporedoma
razvaja
z
izbrano
kolekcijo
modnega zlatega in
srebrnega nakita. Pri
njih dobite vse, od
prstanov, verižic, ogrlic,
zapestnic,
obeskov,
uhanov, do kravatnih
igel, manšetnih gumbov, gležnjic,

ženske
ročne
ure
blagovnih znamk Hugo
Boss, Tommy Hilfiger,
Guess, Morgan, Mango,

Čiščenje nakita

Casio, Q&Q. Njihova ponudba
zajema tudi izdelavo unikatnega
nakita po naročilu in poročnih
prstanov po izbranem modelu ali
željah mladoporočencev.

prevladujoči barvi, počutju ... Pri
vsem tem pa ima nakit iz plemenitih kovin posebno mesto,
ker poleg estetske nosi v sebi tudi
trajno vrednost.
Zlatarna Aura vas v našem na-

pirsingov … V diskretno osvetljenih vitrinah si lahko ogledate še
briljantni nakit, poročne prstane,
nakit iz naravnih kamnov, morskih
in sladkovodnih biserov, nakit iz
jekla znamk Rochet in Morellato,
zlate ure ter modne moške in

odlagate (najbolje vedno na isto
mesto). Z odlaganjem nakita boste
podaljšali njegovo uporabnost, in
kar je še pomembneje, lepši in bolj
sproščen bo vaš spanec.

Ker se nakit tako kot vse druge
uporabne reči lahko obrabi, vam
Zlatarna Aura zagotavlja tudi
njegovo kakovostno vzdrževanje
in popravilo. Pravijo, da je zelo
pomembno, kako nakit nosimo.
Od tega je odvisno, kako dolgo
bo imel lep sijaj, kako
dolgo ne bo treba
popravljati
verižic,
zapestnic, prstanov
in drugega nakita.
Svetujejo vam, da po dnevnem
nošenju ves nakit pred spanjem

Najbolj učinkovito je mehansko
čiščenje nakita v zlatarski
delavnici. Po takem čiščenju, ki ga
priporočamo vsaj dvakrat na leto, dobi nakit spet svoj sijaj, tako
da je videti kot nov. Za domače
čiščenje nakita pa priporočamo
toplo milnico in ščetko (lahko
je zobna ščetka). Kupite si lahko
tudi polirne krpice, prepojene
s pasto, in svoj nakit zgladite
do sijaja. Na koncu ga samo še
splaknete v topli vodi.
Še en nasvet. Ko kupujete
nakit, si izberite kos, ki vam je
všeč, vam daje samozavest in
vam omogoča, da se počutite
najbolje. Samo ob taki izbiri
bosta prišla na dan vaša prava
privlačnost in lesk vašega nakita.

Dvorana A, tel.: 07/30 21 104
www.zlatarna-aura.si

Evkaliptus
Trgovina Evkaliptus je specializirana trgovina z otroško, žensko
in moško ortopedsko obutvijo
priznanih proizvajalcev. Kdo še ni
slišal za otroško obutev znamke
Ciciban? Ali pa za žensko in moško
obutev Ara in Legero? Čevlji so
ortopedsko oblikovani in izdelani
iz naravnih materialov, kot so
usnje, pluta in platno.
Za vaše najmlajše in malo starejše
nadobudneže vam prodajalna ponuja pestro izbiro obutve Ciciban

in Superfit. Med devetim in osemnajstim mesecem starosti se začne
otrok postavljati na noge in delati
prve korake. Ker otroško stopalo v prvih letih še ni dokončno
oblikovano, je pravilna izbira obutve zelo pomembna. Njihove kosti
so še mehke, mišice in vezi se šele
razvijajo, tako da so njihova stopala občutljivejša za pritisk. Zelo
pomembno je, da je obutev dovolj
velika in udobna, da stopalo ne
utesnjuje in ne sili v nepravilno
obliko. Obutev Ciciban in Superfit

s svojo anatomsko obliko
skrbi za pravilen in zdrav
razvoj otroškega stopala
od prvih korakov.
Odrasli lahko izbirate med
blagovnimi
znamkami
Ara in Legero, prednost
katerih je v sami obliki
čevlja, prilagojeni različnim širinam stopala, tako
ozkemu kot širokemu.
Obutev je oblikovana tako, da zadovolji potrebe najširšega kroga

Sušenje obutve
Vso obutev je treba pred vlago, dežjem, snegom in blatom zaščititi s posebnimi zaščitnimi razpršili in kremami,
saj bo obutev le tako ostala odporna proti vlagi in bo ohranila svojo prožnost.
Pri sušenju že mokre obutve moramo biti previdni. Moker čevelj je treba sušiti pri sobni temperaturi in ne
smemo ga izpostavljati neposrednim virom visokih temperatur (npr. radiatorjev, peči …), ker čevelj tako
izgubi svojo mehkobo in prožnost. Prav tako čevljev ne smemo sušiti na soncu, ker bi lahko izgubili svojo
barvo. Priporočamo, da v moker čevelj natlačite nekaj papirja, ki bo vpil odvečno vlago in prispeval k ohranitvi
pravilne oblike čevlja.

potrošnikov. Ponujajo vam modele
za poslovne priložnosti in prosti
čas ter modele, ki jih lahko nosijo
bolniki s sladkorno boleznijo in
tisti, ki so prestali različne operativne posege na stopalih.
Vabijo vas, da jih obiščete in se
prepričate o njihovi kakovostni
ponudbi.
Dvorana B, tel.: 07/33 16 128
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GOFLOR d.o.o., Seidlova c. 20, Novo mesto

AKCIJA!
Od 20.8. do

27.8.2008

hoa

alanc
K
n
i
a
c
i
l
Vijo

1,90€

- celovita floristična ponudba za poročne obrede
(poročni šopki, dekoracije avtomobilov ...)
- rezano cvetje
- lončnice
- venci
- aranžiranje daril
tel.: 07/393 47 70
- dostava na dom

• brez škodljivih kemikalij in pesticidov

Organic

Organic

• zmanjšano tveganje alergijskih reakcij
• pridelano odgovorno do ljudi in okolja
• nežnost mehkoba in odlična vpojnost

www.svilanit.si
Svilanit Svila d.o.o., Kamnik, Kovinarska 4, 1241 Kamnik, Slovenija

BTC, PE Novo Mesto,
Ljubljanska cesta 27

COMSHOP d.o.o., Tržaška 21, 2000 Maribor

-30%
na pregrinjala
SARIKO d.o.o., Dunajska 103, Ljubljana

Tekstilije za dom

Tekstilije za dom
Letošnje smernice za tekstilije
za dom prinašajo spremembe in
nove usmerjenosti. Vedno bolj
se kaže preplet tkanin za dom in
področja mode. Trendi se kažejo
v notranji opremi, glasbi, hrani in
nam tudi sicer krojijo življenjski
slog.
Zdaj je čas novih kombinacij:
ekologija in high-tech, minimalizem in luksuz, reciklaža in visoka
kakovost, inteligenca in intuicija.
Modne smernice predstavljajo
življenjski slog, ki sega tudi v
notranjo opremo oziroma način

rastlin za tekstilne surovine, z
ekološko pridelavo v prsti brez pesticidov, herbicidov in drugih toksinov (npr. organski bombaž). V
nadaljnjih postopkih proizvodnje
je poudarek na naravi prijaznejših
barvilih, apreturah in podobnem,
kar seveda vpliva tudi na to, da
taki izdelki ne dražijo kože in ne
povzročajo alergij. Taki izdelki so
na voljo v Svilanitovi novi kolekciji
Organic.
Pri barvah prevladujejo pasteli ter
nevtralni sivi in rjavi barvni toni,
črna in bela ostajata zelo prisotni,
pri bolj intenzivnih barvah pa
izstopajo citronsko
rumena, rdeča, »pinki«, olivna ...
Zlata in srebrna sta
zelo razširjeni v široki
paleti od svetlečega

tridimenzionalnosti, različnih perforacijah tkanin, učinkih mreže …
Udobnost, inovativnost, izvirnost
so skoraj zahtevane lastnosti
sodobnih izdelkov. Razkriva se

Kadar se odločate za nakup
tekstilij za dom, vam svetujemo,
da preverite, ali imajo ti izdelki
pridobljen certifikat Öko-Tex
Standard 100, jamstvo, da so vsi
materiali, barvila in kemikalije,
uporabljeni v proizvodnem procesu izdelka, neoporečni in okolju
ter uporabniku prijazni.

življenja sploh.
Letošnje smernice pa v tekstilije
za dom prinašajo veliko leska. To
se že izraža s svetlečimi nitmi v
obrobah, z dodajanjem kristalčkov
Swarovski in vezenji s svetlečimi
kovinskimi sukanci ali bleščicami.
V nasprotju s to smernico je druga
linija, ki poudarja prijaznost do
narave, v obliki naravno gojenih

na silikonski osnovi. Če brisače
sčasoma postanejo pretrde, lahko
dodamo zelo malo mehčalnega
sredstva. Brisače za plažo so
večinoma bolj barvite s figuralno,
navtično ali geometrijsko motiviko. Najbolj primerna kakovost je
velur (postrižene zanke – »pliš«),
saj tako ponudi večjo briljanco
barv, trpežnost in mehkobo.

do matiranega učinka. Vzorci
(deseni) so geometrijski ali pa
so motivi stilizirani, abstraktni.
Velik poudarek je na strukturnih
desenih z izrazitim učinkom

koncept oblikovalca, ki stoji za
izdelkom.
Osnovna funkcija brisače je
vpojnost, zato proizvajalci brisač
uporabljamo kakovostne naravne materiale
(predvsem
bombaž), ki jim v
proizvodnem procesu
odstranimo
voske in maščobe,
da pridobijo dobro
vpojnost.
V
gospodinjstvu uporabo mehčalnih sredstev pri prvih pranjih
odsvetujemo,
ker z njimi bistveno
zmanjšamo
vpojnost.
Hidrofobnost povzročajo
predvsem mehčalci

Seveda je izbor vzorcev in barv
pogojen tudi z letnim časom
in namembnostjo. Vedno pa
priporočamo, da izbiramo desene
in barve, ki nas privlačijo, ter se
tako prepustimo še estetskemu
razkošju.
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Vonj po domu

Mmmm, spet omamno diši po kruhu!

Obiščite nas v naši pekarnici SEZAM,
kjer vas vedno pričaka svež kruh in pekovsko pecivo.
Žito prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana
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KDOR IGRA
NA BAS

ROBERT
REDFORD

SLOVENSKI
PEVEC
(PESTNER)

ZIBELKA

KAR JE HUDO

GRŠKI
FILOZOF,
MATEMATIK IN
GEOGRAF

SLOVENSKA
PLAVALKA
(ISAKOVIČ)

ZA POLTON
ZNIŽAN TON H
--------------------ČOLN ZA
LOVLJENJE
TUNOV

JOSIP ... TITO
--------------------SPLETENO ŠIBJE, KI ZADRŽUJE POSIPANJE ZEMLJE
SKUPNA NOTACIJA VSEH PARBEOGRAJSKI
TOV SKLADBE
PARK IN SPRE--------------------HAJALIŠČE
ČAŠČENJE
BOGA

NAGRADE:
1 x KNJIGE PO IZBIRI
v vrednosti 40 €,
podarja KARANTANIJA

KDOR DELA OBODE ZA SITA
--------------------OSEBA IZ
MOLIERJEVE
KOMEDIJE

VELIK NERED,
ZMEDA

OSNOVNA
MERA
--------------------JUDEŽEV SIN
V KRŠČANSKI
MITOLOGIJI

PISMENI
ODGOVOR

NADALJEVANJE
GESLA

VINORODNA
RASTLINA

ORGANSKO
VEČANJE
--------------------STAREŠINA
PRI BERBERIH

SEČNINI
SORODNA
SPOJINA
PRITOK
SAVINJE
--------------------SKRIVNOSTNOST, NEDOUMLJIVOST

KRADLJIVEC

NEPOS
CORNELIUS

1 x ROŽE in/ali ARANŽIRANJE
v vrednosti 30 €,
podarja CVETNIK

TERRY RILEY
--------------------ITALIJANSKO
DESERTNO
VINO

EKSPLOZIVNO
TELO
--------------------INDUSTRIJSKA
RASTLINA

1 x ELEKTRIČNE ŠKARJE
ZA ŽIVO MEJO
v vrednosti 34,99 €,
podarja EUROSPIN

KUPON KUPON KUPON

LUČAJ
--------------------IZRASTEK
V GOBCIH
KITOV
SL. SLIKARKA
(KOBILCA)
---------------------

POKRAJINA V
SV. KITAJSKI

GESLO

NASILEN
VSTOP
--------------------HRVAŠKI
SKLADATELJ
(KRSTO)

GRŠKI
POVELJNIK
PRED TROJO

MOGOČNA
GORA

DEBELNA
ROGOVILA

VISOKA SENENA KOPICA
--------------------HIŠNI BOG PRI
RIMLJANIH

ŠVICARSKA
ALI FRANCOSKA UPRAVNA
ENOTA

SL. HUMORISTKA (PUTRIH)
--------------------RUSK, DEAN

MALIK

LASTNIK
KAVARNE

NAUK O
AKORDIH

KAID - starešina pri Berberih

ODAK - hrvaški skladatelj (Krsto)

SKAPIN - oseba iz Molierjeve komedije

Pravilno rešeno geslo napišite na kupon in ga najkasneje do 19. septembra 2008 pošljite na naslov: BTC d.d., PE Novo mesto,
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