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Teddy to go 
Μπορεί τα οικονομικά 
σου να μη σου εηιτρέ- κΑχ άραγε με 
πουν να γυρίσεις όβο SgSBt 

t, ΟΟ/ / oa που λείπω;» τον κόσμο, aflfla μπορεί 
να το κάνει το αρκουδάκι 

σου για σένα. Στο 
toytraveling.com 
στέβνεις το αγαπημένοΓ 
σου παιχνίδι στην 
Πράγα και από εκεί 
ταξιδεύει σε ofln την 
Ευρώπη, φωτογραφί]εται 

μπροστά από διάσημα 
μνημεία και επιστρέφει 

ανανεωμένο. 
Γιατί, μόνο σι νάνοι του 
Αμεβί έχουν δικαίωμα / 
στον τουρισμό; 1 

ανένα ζώο 
δεν τραυματίστηκε 

στη 
φωτογράφηση 

(ήταν όλα 
πού τρ i να 1. 

Λιάβασέ 
ρε 

, Σκέψου > 
εναν αριθμό 

Εκδόσεις Διόπτρα 

Πώς θα dou φαινόιαν αν κάποιος μπορούσε 
να μαντέψει τι σκέφτεσαι πριν καν το σκεφτείς; 

Πόσο θα φοβόσουν αν ένας άγνωστος 
ισχυριζόταν πως ξέρει τα μυστικά σου; 

Τι θα ένιωθες αν ανακάλυπτες ότι n ζωή 
σου είναι απλώς το άλλοθι ενός φόνου; To 
Σκέψουέναναριθμόδεν είναι μόνο μια ιδέα 
για σούπερ κινηματογραφικό θρίλερ (στοίχημα 

πως θα το δούμε στη μεγάλη οθόνη 
το συντομότερο) αλλά και ένα light σεμι- 
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It's 
fashinating 
To ανακαλύψαμε ψάχνοντας 
ένα ενδιαφέρον σάιτ για internet 
shopping. Στα fashinating.com 
αρκούν λίγα κλικ στα κομμάτια 
που σου αρέσουν, για να εμφανιστούν 

ρούχα και αξεσουάρ που ταιριάζουν 
στις επιλογές και το γούστο 

σου. Επιπλέον μπορείς να ανταλλάξεις 
συμβουλές με τους υπόλοιπους 

χρήστες και να οξύνεις τις 
στιλιστικές σου αισθήσεις. 

Girl power 
Στις 4 και 11/12 φοράς ένα 
άνετο μαύρο φόρεμα και 
μαζεύεις όλο σου το δυναμισμό 

για να παρακολουθήσεις 
μαθήματα αυτοάμυνας 

από τη Χριστίνα Μέρμηγκα 
στον Πολυχώρο Κοσμοναύτες 

Art Space (Καλλιπόλεως 
17, Κολωνός). 

Για να δηλώσεις συμμετοχή, 
στείλε μέιλ στα 

xmk75@yahoo.gr, 
kosmonaftes@gmail.com ή 
κάλεσε στο 2114068407. 

Taheabihe 
θυμάσαι που μικρή ήθελες απεγνωσμένα 

ένα ροζποδήλατο: 
Στο VCA (Vicious Cycles Athens, 
Μελανθίου 8, Ψυρρή) μπορείς να 
φτιάξεις το ποδήλατο που έχεις 
ονειρευτεί. Εσύ διαλέγεις και 
εκείνοι αναλαμβάνουν την κατασκευή 

του δικού σου πανάλαφρου, 
ταχύτατου και πολύχρωμου 

fixie. όπως το αποκαλούν οι ίδιοι. 

νάριο ψυχολογίας γύρω από την ανάγκη 
των ανθρώπων για προσοχή. Άλλωστε, στο 
Βιβλίο του Τζον Βέρντον θύματα του αρρι 

στημένου υπερήρωα γίνονται μόνο τα ενο 
χικά και εγωκεντρικά πρόσωπα του έργου 
- εκείνα, δηλαδή, που πιστεύουν ότι τους 
αξίζει να τιμωρηθούν. Μ.Π 
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