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Posle dvadeset godina
Pripremila Jelena Janjić VII3

Dvadeset godina. Period dovoljan da iznikne jedan grad, da vreme napravi transformaciju neprepoznavanja stvari i
ljudi.
Pripremam se za proslavu dvadesetogodišnjice mature. Nestrpljiva sam da vidim svoju generaciju. Poslednjih
meseci, upravo zbog ovog susreta, bila sam na dijetalnom režimu ishrane. I sada sam vitka, ali ne manekenski kao
u školi. Sa poslednjim školskim danima oprostila sam se od sportske garderobe. Lepršave svilene haljine više priliče
mom sadašnjem životu. Putujem po svetu, plešem za druge, sebe častim ludim provodom.
Sigurna u sebe ulazim u restoran. Matursko veče je već počelo. Svi me prepoznaju. To je dobar znak da sam bore
šminkom uspešno sakrila i da se nisam puno promenila.
Pozdravljam se sa svojom nekada najboljom drugaricom. Izgubile smo kontakt posle mature. Ono sto vidim tera
me na smeh. Moja drugarica koja je nekada bila toliko stidljiva, konzervativna u oblačenju, postala je atraktivna,
moderna devojka koja se bavi naučno-istraživačkim radom.

Na podijumu za igru dominira sportski obučen mladić širokih ramena i krivih nogu. U njemu prepoznajem druga
koji je od rođenja znao da će se baviti fudbalom. Sada je ta penzionesana zvezda, uspešan trener.
Za udaljenim stolom sede momci koji vode neki važan razgovor i koje okolina ne zanima. Prizor skoro identičan
onom nekada u školi. Tada su oni sedeli u poslednjoj klupi i dešavanja na času ih nisu interesovala. Deluju mlado i
uspešno. Njihov put do sreće je izgleda put kojim se ređe ide.
Pogled mi pada na srećnu debeljuškastu ženicu. U njoj jedva prepoznajem nekada najveću štreberku, kojoj su oči
često, zbog ocene manje od pet, bile vlažne. Pravila je tada svoju mapu sreće i ucrtavala u njoj najpoznatije svetske
univerzitete. Postala je srećna domaćica okružena ljubavlju i čoporom dece.
Ostale drugove i drugarice lako prepoznajem. Neke od njih povremeno na ulici sretnem.
Sa mature odlazim puna utisaka. Jedno veće obnovilo je toliko uspomena, podsećanja na nestašluke iz školskih
dana. Na trenutak sam ponovo bila dete i bila sam srećna kao nekada.
Gledam u nebo. Zvezda padalica upravo se kotrlja niz nebeski svod. Istog trenutka zamišljam želju da sve bude
isto, na istom mestu, za dvadeset godina.
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Enary Krueger Voorhees

Ammm…. Mislim, odakle početi?? Popularan film PETAK TRINAESTI počeo je sa brilijantnim idejama
1980. godine. Još popularniji ubica Jason Voorhees, kako vidimo u filmu, rodio se deformisan i
poremećen. Kad se kaže HOKEJAŠKA MASKA svi odmah pomisle na Jasona (Džejsona). Ali u prvom
delu, Džejson je potpuno bez maske tokom filma, tako da svi mogu da mu vide deformisano lice.... Baš
lepo!!! U drugom delu nabaci neki džak na glavu sa jednom rupom za oko.... Inteligencija jedna..... Već u
trećem delu, seti se čovek da bi mu nešto stvarno EXTRA stajalo umesto džaka, pa odluči da stavi
hokejašku masku.... E to je već pametno!

Jason PART FIRST

Samo jedna stvar mi nije jasna oko slike... Žena se sunča u čamcu, ima krv na košulji a iza nje je Jason i bulji u
nju.... WTF? E pa lepo... ne krivite mene ako imate traume!!! U filmu, Jason ubija tinejdžere u Camp Cristal Lake.
ZBOG OSVETE. Jer su ga ismejavali dok je bio mlađi zbog deformacije. JADAN.

JASON SA DŽAKOM NA GLAVI. Hahahahahaha!! Ajmo sad na konkretno, SHALL WE?

Džejson sa svojom ultrasexy maskom XD

Sada ću da vam dam listu Džejsonovih filmova- nadam se da će pomoći:::::::
Friday the 13th (1980)
Friday the 13th part 2 (1981)
Friday the 13th part 3 (1982)
Friday the 13th part 4- The final chapter (1984)
Friday the 13th part 5- A new beginning (1985) ( pa prethodni se zvao THE FINAL CHAPTER?)
Friday the 13th part 6- Jason lives (1986)
Friday the 13th part 7- The new blood (1988) (OVAJ JE NAJBOLJI OD SVIH)
Friday the 13th part 8- Jason takes Manhattan (1989) (glupost.)
Jason goes to hell- The final friday (1993) (ma da, da. Sigurno. U 10. delu on je u kosmosu)
JASON X (2002) (deseti deo)

Friday the 13th REMAKE (2009)
NE GLEDAJTE DALJE AKO IMATE SRČANIH PROBLEMA… OZBILJNO!!

U redu sad polako…. Ne prelazite na sledeću stranu ako želite da sačuvate srce…. Jer je ovo
preterano grozno....

PRODUŽITE DALJE ALI PAŽLJIVO

BOO!!! Jesam li vas uplašila? Šteta...

A SAD??? Ma dobro... nema veze.... Film je super ali STVARNO nije za NEKE ljude....
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Откад јој се мајка преудала, Бела Свон одлучује да пређе у мали, кишни градић, код
свог оца. Упознаје нове пријатеље, али највише пажње јој привлачи симпатични, али
повучени Едвард, према коме осећа велику блискост. Када, после сплета необичних
догађаја, Бела сазна да је млади Едвард вампир, да не стари већ деведесет година,
и да поседује огромну снагу, између њих двоје се јавља романса. Међутим, Едвард
ће морати да скупи сву снагу како би се одупрео жељи да Белу претвори у своју
жртву, као и да је одбрани од непријатељских, номадских вампира, којима управо
Бела постаје плен.
Филм је и даље актуелан, иако је америчка премијера одражана 18. новембра 2008.
године. Женска популација тинејџера се не одваја од једног од главних јунака,
Роберта Патинсона. Иначе, филм је снимљен по књигама Стефани Мејер, од којих су
изашле четири, а пета је у припреми.

Роберт Пaтинсон и Кристен Стјуарт

Љубав према висинама

Профил рођеног алпинисте
разговор водио Вања Станковић VI4
Фото Extreme Summit Team

Ппе дережак година, нико није могао ни да епежеоржави
да ће МИЛОШ ИВАЧКОВИЋ (31), еоржажи један од
најеознажијиу рперкиу алеиниржа. Како рам каже,
реопжом је еохео да ре зави епилихно карно, жек с
редмом пазпедс, када је као схеник ОШ "Ожон
Жсеанхих", данар "Деранка Макримовић", еохео да ре
зави коцапком. Тада је мало ко могао да епежеоржави
да ће од зсфмаржог и рможаног схеника, који није знао
ни „озихан“ двокопак, ззог хега је зио епедмеж хержиу
задипкивања, изпаржи с епавог ажлежс, репемног и
реорозног за највеће наеопе. Једино цжо га је јоц жада
издвајало од дпсге дефе зила је неозјацњива љсзав ка
еењањс.
M.И: Као мали ржално рам имао еожпезс да ре еењем.
Ппакжихно фело дежињржво рам еповео с еенжпањс ео
дпвећс, заједно ра мојим дпсговима из кпаја, док рс ми
среомене ра еоподихниу лежовања везане сглавном за
"орвајање" пазниу ржена на мопркој озали.
В.З: Шжа је зило еперсдно да еохенец епотерионално
да ре завиц алеинизмом?
М.И: Као и с живожс, жако и с алеинизмс, свек ме је
водио аванжспизам, ра једне ржпане, и иржпаживање ра
дпсге. Али жо иржпаживање је зило дворжпано,
иржпаживање резе и рвојиу гпанифа и реорозноржи, али
и околине. Такви моживи рс ме и епивскли еланинапењс.
Међсжим, вице од рвега, епивскла ме је епипода и
оехињенорж њеним лееожама, хапима, али и
оеарноржима. То је зило еперсдно да епе дережак
година епакжихно епотерионално еохнем да ре завим
овим реопжом.
В.З: У рвојој зогажој алеиниржихкој капијепи схержвовао
ри с многозпојним екреедифијама. Поржоје ли среери
који жи еорезно знахе и на које ри еоноран?

М.И: У дорадацњој капијепи, имао рам много
екреедифија, малиу и великиу, жоком којиу рам ре еоеео
на многе впуове и среео сз многе ржене и лижифе. Иеак,
најзнахајнија рс ми жпи моменжа. На епвом мержс је мој
среон на Монж Двеперж, који је знахајан, јеп ре пади о
највицем впус на Земљи.
Дпсги моменаж је среон на рженс Коеље на
Ппоклежијама. Овај среон је за мене знахајан, јеп ре
пади о епвом еоновном "орвајањс" ове ржене еорле 30
година. Наиме, епви есж рс ре алеиниржи на овс рженс
еоеели 1972. године. Од жада, еа рве до 2005. године,
док жај срееу нирам еоновио ра јоц једним еланинапом,
Коеље је зило неорвојиво. Ради ре о ржени вирокој 750
межапа, док је рама лижифа вирине 500 межапа. Веома је
жецка, оеарна и заужевна, жако да рс многи еланинапи
из зивце Јсгорлавије и околниу земаља зезсреецно
еоксцавали да ре еоенс на њс.

Тпећи моменаж има еорезан знахај за мене, иако ре
многима хини не жолико зижним. Ради ре о ржени вирине
25-30 межапа с злизини Ваљева, на којој рам лихно
ормирлио и еоржавио епаваф еењања и жиме задао
жпенажни задажак рвима оржалима.
В.З: Које рс жи екреедифије до рада зиле најжеже?

М.И: Одговоп на жо еижање није једноржаван јеп рвака
еланина или ржена има рвојс реефитихнс заужевнорж.
Тежина еланине или ржене, као и среона може да зсде
тизихка и менжална. За срееу зило ког среона еожпезна
је еожесна рагларнорж тизихке и менжалне рнаге, епи
хемс је сепаво менжална рнага веома хержо од
еперсдног знахаја. Током епиепемног еепиода, рви они
који ре заве алеинизмом дођс до одпеђене тизихке
репемноржи која им је неоеуодна за срееу, али једно оа
најважнијиу еижања је ериуихка епиепемљенорж и
менжална рнага, јеп ре жоком среона наилази на
многозпојне жецке рижсафије ра којима рвако еонаороз
мопа да ре иззопи.

на крову света
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В.З: Када ри пекао да је менжална рнага од еперсдног
знахаја, да ли је жахно да ре на Монж Двепержс могс
видежи жела еогинслиу алеиниржа?
М.И: Да, жо је жахно. Тела еогинслиу алеиниржа оржајс
на еланини, јеп не еоржоји нахин да ре она ресрже.
Поцжо је на великим виринама кпежање среопено,
еопед залеђениу жела ре еполази дсго, цжо је на мене
оржавило жежак сжирак.
В.З: Уреон на Монж Двеперж ри издвојио као један од
највећиу лихниу и епотерионалниу срееуа. Шжа је жо
цжо овај впу издваја с однорс на рве дпсге?
М.И: Знахај Хималаја и Монж Двепержа је с жоме цжо
имајс нецжо цжо дпсге еланине немајс. Хималаји нирс
ни најлееца, ни за среон, најжежа еланина, али рс с
рваком рлсхајс највица. За мене је идеја да ре еоенем
на впу рвежа зила нецжо неоеириво, жако да је и
еормажпање Нееала и Тизежа ра Монж Двепержа, за мене
с жом жпенсжкс зило веома знахајно. Међсжим, епавс
впеднорж жог мог срееуа руважио рам карније, када рам
ре нацао далеко иреод највицег рвежрког впуа, јеп рам
жек жада зио с ржањс да орлозодим и епиуважим емофије
еоводом жог срееуа.
В.З: Ппимежио рам да када говопиц о среерима, ржално
иржихец да ри ре на неки впу еоеео, а никада да ри га
орвојио. Да ли за жо еоржоји неки еорезан пазлог?
М.И: Погпецно је иржифање да је неко "орвојио"
еланинс, рженс или впу. То није жахно. Планина вам рамо
дозвољава да ре на њс еоенеже, она одпеђсје срлове, а
наце је рамо да ре жим срловима епилагодимо и да ре ра
њима, на цжо зољи нахин сркладимо.

Ппимеп за жо је и несрееу екреедифије с којој рам
схержвовао с еоксцајс да ре еоенемо, на до рада једини
неорвојени впу на Хималајима, Казпс. Овај впу је вирок
"рамо" 7300 межапа, али је зажо веома жежак. Тахније за
среон је жежи и оеарнији од Монж Двепержа. У еохежкс
рам рмажпао да нирмо имали рпеће да ре еоенемо на
Казпс, док рада знам да ми жада нирмо зили ни
довољно репемни, ни допарли жој еланини. Иако је
гожово ригспно да рмо могли да изађемо на впу, за мене
је сепаво несрееу зио знахајан с ирксржвеном рмирлс.
В.З: Да ли жо знахи да је Казпа за жезе и даље изазов, и
да ли ћец еоново еоксцажи „да је еоенец“?
М.И: Казпа је за мене и даље изазов и желим да
ржвопим срлове да еоново еоксцам да ре на њс еоенем.
У неком рмирлс зи ми среон на Казпс знахио вице од
среона на Монж Двеперж, јеп је Монж Двепежрж већ
еоржао жспиржихка ажпакфија на којс ре рваке године
еењс зпојне екреедифије. С дпсге ржпане, Казпа је орим
жога цжо је жо зио мој епви одлазак на Хималаје, јоц
свек неорвојен впу, а срееу с нехемс новом ре свек вице
впеднсје од еонављања нехег цжо рс многи епе вар већ
спадили.
В.З:С оззипом на херже нерпеће с којима гинс
алеиниржи, да ли ре елациц епиликом екреедифија?
М.И: У еланинапењс ржпау је епиподна еојава и
епажилаф. Шжо ре мене жихе, еланинапим ззог орећања
које је веома жецко оеиражи. У рвемс жоме ржпау је свек
епирсжан и нопмалан, жако да ми епакжихно еомаже да
епеживим на еланини. Међсжим, алеиниржа мопа да зна
да конжполице и каналице ржпау, цжо може рамо ако је
довољно менжално јак и репеман за рве наеопе који га
охексјс.
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В.З: Порезно је занимљиво еормажпажи алеинирже како ре
еењс ео залеђеним рженама, залеђеним лижифама и
водоеадима. Да ли ри жи имао жаква ирксржва и да ли еоржоји
пазлика с жеунифи?

В.З: Рекао ри да алеиниржа мопа да зсде одлихно тизихки
епиепемљен за рвакс екреедифијс, оеици нам како изгледа
жвој созихајени жпенинг.

М.И: Током капијепе еењао рам ре и ео рженама и ео
залеђеним водоеадима и леденим лижифама. Теунике и
оепема које ре епимењсјс рс пазлихиже. Сжене рс много
епиподнији амзијенж за кпежање алеиниржа, док лед
епедржавља неепиподнс рпединс. Међсжим, сколико
еланинап пареолаже еожпезним знањима и ирксржвом, а епи
жоме еоцжсје епавила, онда је еењање ео ледс лакце него
еењање ео рженама.
В.З: Када гледамо рнимке алеиниржа видимо да на леђима
норе огпомне панхеве и великс колихинс оепеме. Колико је жа
оепема жецка и цжа је рве неоеуодно да ре еонере?

М.И: Да зи ре неко епотерионално завио алеинизмом, он не
може да ре епиепема рамо неки одпеђени еепиод. Ја рам ре
за среон на "впу рвежа" епиепемао од дана када рам еохео да
ре завим алеинизмом. Међсжим, еорледњиу годинс дана епед
екреедифијс, имао рам еорезне епиепеме. Попед педовниу
жпенинга, који ре одноре на еланинапркс жеуникс,
рвакодневно рам жпхао 10-12 киломежапа, еожом рам имао
веома наеопне жпенинге на рсвом верлс и рлихно. Бижне рс рве
аепозне вежзе и реопжови, јеп ре на заужевне среоне мопа
ожићи ра јаким елсћима и јаким рпфем.

М.И: Шжо ре жихе оепеме која ре нори на епимеп на Хималаје,
њена жежина ре кпеће од 10 до 30 килогпама. Попед впеће за
реавање, цажопа, еодлоцке, жс рс јоц епизоп за јело,
гопионик, упана, пазна дпсга оепема за еењање и рлихно.
Веповали или не, озавезни део оепеме рс и кпема за рснхање,
ра зацжижним такжопом 50 и вице, и реефијалне наохапе за
рснфе. Ја свек норим и пезепвне, јеп знам за рлсхајеве када рс
алеиниржи на Хималајима гсзили рвоје наохапе, ззог хега рс
дозијали рнежно рлееило.
В.З: Како срееваже да еонереже рвс жс оепемс?
М.И: Мопам да иржакнем да знахајнс слогс, можда и еперсднс
имајс локлани норахи, Шепеари. Велика неепавда цжо ре
веома мало говопи о слози којс они имајс с рваком орвајањс
Монж Двепержа, јеп ре заједно ра епотерионалним
еланинапима рваки есж еењс на "впу рвежа", али ре о жоме
никада не говопи. Рекопд једног Шепеара је 19 среона на
Монж Двеперж, док је не мали зпој ониу који имајс 4, 5, еа хак
и дережак среона на „впу рвежа“.

В.З: Доржа впемена еповодиц на епиепемама и на
екреедифијама. Који рс жи еланови за овс годинс?
М.И: Планипам да ре с окжозпс мерефс ове године еоенем на
6400 межапа вирок уималајрки впу Мепа Пик, као и да ре
еорвежим епиепемама, али и дпсгим уозијима. Попед
алеинизма, завим ре јоц и еадозпанржвом, имам 31 ркок, као
и поњењем, где ми је лихни пекопд с поњењс ра зофом 55
межапа дсзине, док рам на дау запонио до дсзине од 30
межапа.

В.З: Све ове акживноржи заужевајс не рамо изсзежнс репемнорж
већ и знахајна новхана рпедржва. Како долазиц до
неоеуодног новфа за схецће с екреедифијама?
М.И: Ппозлем ра новфем је свек епирсжан. Попед реонзопа,
који дајс знахајан доепинор, падим пазне уонопапне еорлове,
које могс да озаве рамо озсхени алеиниржи. То рс епање
ржаклениу еовпцина на вироким згпадама, „кахење“ великиу
пеклама, које виђаже на зеогпадрким ролижепима и рлихно.
Мопам да нагларим и да рам, као и дпсги озсхени алеиниржи,
хлан и Гопрке рлсжзе реаравања, где рмо ангажовани с
рлсхајевима нерпећа на великим виринама, зез оззипа да ли
рс жо згпаде или еланине, као и с рлсхајс нержанка љсди на
еланинама.

Желиш пса?
Сазнај која је раса управо за тебе
припремиле Јована Терзић и Оливера Воркапић VI4

1.Када би имао(ла) пса, колико често би га изводио(ла)?
 а) 2-3 пута дневно
 б) 1 дневно
 в) 5 пута дневно
2. Колико често би купао(ла) пса?
 а) 1 недељно
 б) 1 месечно
 в) 2 пута месечно
3. Коликог пса желиш?
 а) великог
 б) малог
 в) свеједно ми је
4. Имаш ли двориште?
 а) имам
 б) немем
 в) имам терасу погодну за држање пса

а

б

в

1.

5

2

10

2.

10

2

5

3.

10

5

2

4.

10

2

5

8 -15 бодова

Теби треба нешто што није захтевно, као на
пример Coton De Tulear. То је мали пас, не захтева
пуно простора, а не мора често да се купа.
Наравно, ако не можеш мда га приуштиш себи,
увек се можеш определити за bichona.

16 -27 бодова
С обзиром да немаш довољно простора за већег
пса, саветујемо ти да купиш Maltezera. Али
запамти: Ако немаш времена за пса, не купуј га.
27 – 40 бодова
Предлажемо ти Ирског сетера или Златног
ретривера. Велики пси, дугачка риђа длака,
велики апетити за забавом. Треба им огроман
простор. Једно је сигурно, ако желиш пријатеља за
забаву, то је избор за тебе.
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