...
Vsebina:
UVOD
DNEVNIK
SPREMNA BESEDA
PRED ODHODOM ODPRAVE
KOLESJE SE JE PREMAKNILO
ODMEVI V ČASOPISJU
TISK PO POVRATKU DOMOV
KNJIŽNA DELA ALI »KAKO POVEDATI, DA SMO BILI DOBRI, LE ZRELI PREMALO«
KAKO SO SE SPREMINJALE VIŠINE
POSKUS BIOGRAFSKE PREDSTAVITVE ČLANOV ODPRAVE
JOŽE ANDLOVIC V SPOMINIH HIMALAJCEV
Marko Butinar, Pavel Dimitrov, Tone Sazonov, Tone Škarja.

Tehnični podatki:
Knjiga formata 160 x 230, ovita v trde platnice izhaja na 248 straneh (od tega spremna beseda 75 strani) in ima
skupaj 93 fotografij (28 črno belih, 65 barvnih).

Mnenja, ocene, zapisi …
Ob izidu in predstavitvah po Sloveniji je bilo v medijih objavljenih več odmevov, mnenj ali ocen, ki so bile
večinoma poobjavljene na spletnih straneh Gore in ljudje. Navajamo nekatere:
Marjan Raztresen, DELO/Super 50 - https://www.gore-ljudje.net/objava/145833/
Zvezdana Bercko, Večer - https://www.gore-ljudje.net/novosti/146502/
Janja Kragelj, Goriška (PN) - https://www.gore-ljudje.net/novosti/145860/
Tone Škarja, Planinski vestnik 2019/02, str. 62.
Olga Zgaga, Primorske novice - https://www.gore-ljudje.net/novosti/146273/
Žarko Rovšček, Glasilo občine Šempeter-Vrtojba - https://issuu.com/obcinasempetervrtojba/docs/2019glasilo_poletje
Gore in ljudje - https://www.gore-ljudje.net/novosti/144429/
https://www.gore-ljudje.net/novosti/145805/
https://www.gore-ljudje.net/novosti/144538/
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Člani odprave na Kangbačen 1965 ob prvi predstavitvi knjige v Tolminu.
Marko Butinar: »To ni samo spomenik našemu dohtarju, človeku, ki ne bo nikoli ugasnil v našem spominu,
ampak tudi spomenik II. Jugoslovanski odpravi na Himalajo, Kangbačen 1965. Ponosen in počaščen je lahko
vsakdo, ki mu je bilo dano,da ga je spoznal.«
Pavel Dimitrov: »Nam dragi dr. Jože Andlovic! Se ga res pogostokrat spominjam. Prvi stik je bil v Ljubljani na
težkih psihofizičnih testih, ko je vedno znal najti pravo besedo; ko smo korakali, je ves obnemogel znal s
primerno besedo povedati kakšen vic, da smo se vsi do solz nasmejali. Spomin nanj me veže tako, da bi danes
prišel v Tolmin peš, če me ne bi pripeljali. Dr. Jože ima velike zasluge, da sem se srečno vrnil domov.«
Tone Sazonov Tonač: Jože se kot dohtar ni obnašal vzvišeno, ampak je bil do nas kolegialen, prijateljski…
Jože je šel sam v tabor III na 6200m, ker je vedel, da bo potrebna pomoč. Če ga takrat ne bi bilo tam, ne vem,
kako bi prišel dol.«
Tone Škarja: »Jože je bil, težko se opredelim, višji kot človek ali višji kot zdravnik, najvišji takrat, ko je bilo
potrebno. Ta njegova neverjetna potrpežljivost z ljudmi (Enostavno ga nisi mogel spraviti v slabo voljo. To je
obdržal zase.), ta večni nasmeh, malce dvoumen, z rezervo … Kot zdravnik in človek je bil odlična opora na
odpravi.«

