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J Αφιέρωµα 

BELVEDERE 
Ένα δώρο 
που σώζει ζωές 

Η βότκα Belvedere Red Special 
Edition παρουσιάζει τη νέα της 
µεταλλική φιάλη µε την απόχρωση 

- ορόσηµο του RED που 
αιχµαλωτίζει τα βλέµµατα. To 
50% των εσόδων θα διατεθούν 
για το Global Fund™, τον µεγαλύτερο 

οργανισµό χρηµατοδότησης 
για προγράµµατα που 

απευθύνονται ατην καταπολέµηση 
του HIV/AIDS στην Αφρική. 

To µήνυµα είναι: «Αγοράστε 
τη (Belvedere) Red. Σώστε 
ζωές» και µετατρέψτε τη 

στο τέλειο φετινό δώρο των 
Χριστουγέννων. 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 
Λιωµένο µολύβι 

Η ίδια µέρα του Αυγούστου, σε 
τρεις διαφορετικές χρονιές: το 
1938. το 1964 και τέλος το 1982. 
Τρεις ηµεροµηνίες µέσα στις 
οποίες κρύβεται n ιστορία της 
Θεώνης n οποία πέθανε µόνη σε 
µια παράγκα. Ποια ήταν αυτή n 
γυναίκα και τι την έφερε σε αυτή 
την κατάσταση; 

Πασχάλης Πρά ντζιος. 

Εκδόσεις: Ωκεανίδα 

Κολλισπέρη 12, 

Ακρόπολη, 

τηλ. 210 9221044 

www.lalaounisjewelrymuseum.gr 

Τέσσερις 

γενιές 
γυναικών 

κατά 
τη διαδροµή 

τους 
στον 
χρόνο 
και 
στους 

τόπους, από την Τραπεζούντα 
στπ Βενετία, ζούνε συγκλονιστικές 

στιγµές της επίσηµης 
ιστορίας και ανθρώπινα ατοµικά 

δράµατα. 
Σοφία Ηλιόδου. 

Εκδόσεις:/Μεταίχµιο 

γωνιστικό 
σε τιµή 

smartphone, 
ιδανικό για 
απλή χρήση. 
Η εξαιρετική 
ποιότητα HD Voice διευκολύνει 
τους χρήστες να επικοινωνούν 
µε ακόµα πιο καθαρό ήχο κατά 

τη διάρκεια της κλήσης, ενώ 
δίνει τη δυνατότητα εύκολου 
ελέγχου του κόστους και της 
κατανάλωσης µπαταρίας, αλλά 
υπάρχει και σε Dual SIM έκδοση 

Xperia™ E dual. 
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. : Επιµέλεια: Κάτια Παπαδοπούλου] Μαρία Τσιλιµιδού, Νίκος Ράλλης, ΜυρτώΤσελέντη 

Ψάχνετε για 
δώρα πρωτότυπα, 
εµπνευσµένα,: 

στικά π 
σµπτικά; Για 
ίλους, την 

ενεια, τον 

CAP 
Για ζεστές αγκαλιές 

Η αγάπη είναι παντού και για 
όλους. Για την οικογένειά µας, 
τους φίλους µας, τους αγαπηµένους 

µας, τον σύντροφο 
µας. Αυτό είναι το µήνυµα της 
καινούργιας σειράς Gap Holiday 
'12, που είναι γεµάτη µε ζωντανά 
χρώµατα. Ano σκούφους, πουλόβερ, 

κασκόλ, παντελόνια, όλα 
ανεβάζουν τη διάθεσή µας και 
µας φέρνουν αισιοδοξία, ελπίδα 
και θαλπωρή για τις γιορτές. 

τροφό σας n 
συναδέλφους· Οι 
προτάσεις -από τα 
πωλητήρια µουσείων 
µέχρι τις βιτρίνες 
καταστηµάτων, 
δισκοπωλείων και 
βιβλιοπωλείων- είναι 
πολλές. Στις σελίδες 
που ακολουθούν 
θα βρείτε σίγουρα 
κάτι που να σας 
ενδιαφέρει 

¦ 

ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
«Κόψε Και φτιάξε τα ζωάκια» 

¦ . 

To παιχνίδι χαρτοκοπτικής «Κόψε και φτιάξε τα ζωάκια» είναι 
εµπνευσµένο από τις συλλογές του Μουσείου Περιβάλλοντος στη 
Στυµφαλία. Τιµή·. 8 ευρώ. 

Στοά Σπυρουήλιου, Αθήνα, τηλ. 210 3224923 www. piop.gr 

ΑβΜΝΑ 
v 1» tr^-ilO:«TtM 

SnOov fc 1W. Xtb OtlMI 

ΚΜΟΙΠΑ 

Kwtot λ w. n u emm 

09 
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ 
ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ 
Χειροποιητα και 
ελληνικά 

Η εταιρεία Γιαννέτος έχει ταυτιστεί 
µε το ανδρικό χειροποίητο 

ρούχο από το 1907 και συνεχίζει 
να δηµιουργεί ρούχα υψηλής 

ποιότητας. Στα καταστήµατα, 
έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε 

ρούχα από την υπάρχουσα 
κολεξιόν αλλά και να ράψετε ένα 
κοστούµι στα µέτρα σας, απολαµβάνοντας 

την αίσθηση ενός 
εξ ολοκλήρου χειροποίητου ρούχου, 

µε ελληνική υπογραφή. 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ, 
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Ο∆ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
∆ιακοσµητική σβούρα 

Η διακοσµητική σβούρα που σχεδίασε 
ο Γιάννης Σίνης είναι ano ξύλο 

και ακρυλικό και κοστίζει 120 ευρώ 

Πειραιώς Β8&_Ανδρονίκου, Ρουφ, 

τηλ. 210 3453111 www. benoki.gr ¦ppp 

Είκοσι τιέντε χρόνια από την 
κυκλοφορία του «Bad» του 
Μάικλ Τζάκσον, και ενώ ο «βασιλιάς 

της non» δεν είναι πια 
εδώ, α δίσκος του αυτός αποτελεί 

αφενός θέµα για ένα ντοκιµαντέρ 
που γύρισε ο σπουδαίος 

ΣπάικΛι, αλλά και επανακυκλοφορεί 
όχι σε µία αλλά; 

σε δύο διαφορετικές special 
editions. Η πρώτη περιέχει 
bonus tracks, ενώ n άλλη περιέχει 

δύο dvd µε µια συναυλία 
του εκείνης της εποχής και τα 
βιντεοκλίπ από to «Bad». 

Sony 

www.clipnews.gr



ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóò÷ñü : PASSE PAR TOUT

ðø÷öüøùóþõ: ïîííõñü, 15-12-2012

ï÷ìþýõ: 22,23,24,26,27....         (3 õå× 7)

ëêé÷òüû: 5230 cm ²

ëêèù çæçìüúüöþõ: 15050

ÿåäçüäóãóþõ ÷óñâåüæ: (210) 8113100

áêàù çì÷äýþ: ÿßÞÝïÿÜï ÞÜÝÛÚÙØ

Αφιέρωµα/ΖΟηπείπ-βε gifts 

πρωτοψάλτη · φραγκούλη^ 

li ΑΛΚΗΣΤΙΣΠΡΩΤΟΨΑ 
ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛ 
«Ραντεβού 
σιο Παλλάς Live» 

Μια σειρά εµφανίσεων i 
κηστπς Πρωτοψάλτη που άρεσε 

πολύ στο κοινό, γιατί είχε 
πολλά στοιχεία ano το µουσικό 

θέατρο, ήταν εκείνη µε ιον 
Μάριο Φραγκούλη στο Παλλάς. 

Τραγούδησαν ο καθένας 
τις επιτυχίες του, αλλά και 

πολλά ντουέτα από τα µιούζικαλ, 
και γενικά επέδειξαν χηµεία. 
Τώρα οι συναυλίες αυτές 

κυκλοφορούν σε ed, ένα καλό 
δώρο για τις γιορτές, αφού 

αυτά τα τραγούδια ταιριάζουν 
στις µέρες αυτές. 

Heaven 

am. / 

I w 
-& c· \ 

TAG HEUER 
CARRERA HERITAGE 
Όρη για ατιλ 

To ιδανικό δώρο για Kim.' 

<ινιρ<ι non Of λπ vh Kf.'pfii 

i» 11 ιι µάχη µι hiv χρόνο 
είναι m vf ο µοντέλο inc 
οι ιρής Carrera Heritage! 
ηου δηµιούργησι ii 1 AG 
Heuer To ρολόι t xl i «µυ 

ΟίηλλοΟΙίόζαψ: Ι|ii µι 

t ιδική t ηκζεργαοία κατά 
ιων αντανακλάαι ων και 
tivm αδιάβροχο οτα 1OO µ 
βάθος. ∆ιατίβέτα,ι µι λαµ 

ράκι από δι ρµα ολιγι'ιιορα 
µε απαλή υφή, γιο ιους 
i iii i j κκ£ ντρικούς. 

9%i (Pctftadiaz 0dbtwn 

LANA DEL REY 
Borri lo! Me The Farad 

To ιίλµπουµ ιης Λάνα Ντελ Ρέι n ιον µια «no πς αποκαλύψεις 
της περαοµινης χρονιάς. U ιρηγουδίαιρια µαζί µε τους ουνί ργατες 

της έφεραν πίσω µια ατµόσφαιρα ξεχαοµενη οτη σύγχρονη, εµπορική 
non. Τώρα το -Born to die- κυκλοφορεί ως διπλό 

ed και περιέχει όχτοι νέα τραγούδια, ιιάνω κακό οιο ίδιο οτιλ µε 
τα παλιότερά της. 
* Universal 

15 
ROBERTO CAVALLI 
Gold magic 

Μια ολοκληρωµένη σειρά που θα µαγέψει 
όλες τις γυναίκες. To άρωµα και το body 
lotion από τον Roberto Cavalli είναι µια µικρή 
πολυτέλεια που αξίζετε να ζήσετε. Είναι το 
καλύτερο δώρο για τη γυναίκα που θέλει να 
«σέρνει» τους άντρες από τη µύτη! 

14 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣΤΕΧΝΗΣ 
Σκουλαρίκια 
«κοχλίες» 

Κρεµαστά σκουλαρίκια από ετερόκλητα 
υλικά: ασήµι, πλαστικοποιηµένη 

εφηµερίδα, αµέθυστο 
και γρανίτη. ∆ηµιουργός.· 

Μαρίνα Ζάχου. Τιµή: 30 ευρώ. 

Bao. Γεωργίου B17, ΡηγίλΛης, 

τηλ. 210 92421Π www.emst.gr 

V 0 16 
∆ΙΗΓΗΜΑΤΑ 
Όλα τα χαµένα 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΣΑ 
Όλα τα χαµένα 

Οκτώ 
διηγήµατα 

που 
αποτελούν 

ξεσπάσµατα 

σιωπηρά, 

προσωπικές 

κραυγές αγωνίας και πόνου, 
δίχως αποδέκτη, δίχως απάντηση. 

Όπως και στο προηγούµενο, 
πρώτο, της βιβλίο n Βασιλική 
Πέτσα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα 

στη διαµόρφωση κατά την 
αφήγηση της προσωπικής 
ιδιολέκτου του κάθε ήρωά της, 
που επιδίδεται σε εσωτερικούς 
µονολόγους, εκφράζοντας µε 
αυτούς πολύ περισσότερα αη' 
όσα θα µπορούσαν να εκφράσουν 

οι ίδιες οι λέξεις, µόνες 

τους. 
Βασιλική Πέτσα. Εκδόσεις: Πόλις 

17 
COLDPLAY 
Live 2012 

Ένα από τα 
πιο δηµοφιλή 

συγκροτήµατα 

της εποχής 
κυκλοφορεί 

µία συναυλία 
του από 

την πρόσφατη 
Mylo Xyloto tour, σε ed/ 

dvd/ Blu-ray και ψηφιακά. Οι 
Coldplay γράφουν εύκολα ροκ 
τραγούδια για όλους και οι συναυλίες 

τους είναι κατά γενική 
οµολογία υπερπαραγωγές. 
'-.¦ΕΜΙ 

v 
roberto cavalli / \ 

irtencaai 

yj 
www.clipnews.gr



ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóò÷ñü : PASSE PAR TOUT

ðø÷öüøùóþõ: ïîííõñü, 15-12-2012

ï÷ìþýõ: 22,23,24,26,27....         (4 õå× 7)

ëêé÷òüû: 5230 cm ²

ëêèù çæçìüúüöþõ: 15050

ÿåäçüäóãóþõ ÷óñâåüæ: (210) 8113100

áêàù çì÷äýþ: ÿßÞÝïÿÜï ÞÜÝÛÚÙØ

t 

|Αφιέρωµα//ΟΐΓί5ίΓη35 

JUICY COUTURES 
Ντύσου επίσηµα! 

Ξεχωρίοτε µε τη λάµψη και 
την κοµψότητά σας εν όψει 
της εορταστικής περιόδου, µε 
ένα φόρεµα που θα ανεβάσει 
το «θερµόµετρο» του στιλ. Είτε 
επιλέξετε µονόχρωµο είτε 
µε κάποιο σχέδιο σίγουρα θα 
κλέψετε τις εντυπώσεις. 

19 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 
Λευκή ρεβάνς 

Μια τηλεφωνήτρια, 

ένας 
ρακοσυλλέκτης, 

ένας βετεράνος 

µισθοφόρος 
της 

Λεγεώνας 
των 

Ξένων, ένας συνταξιούχος, 
ένας περιθωριακός που αγαπά 

τον Μπόγκαρτ και ένας 
άντρας που θέλει να αλλάξει 
το πρόσωπό του αποτελούν το 
σύµπαν του νέου µυθιστορήµατος 

της A. Μαντόγλου. 
ΑργυρώΜαντόγλου. 

Εκδόσεις: Ψυχονιός 

20 
N ALYSSA GREEN 
The Seed 

Η πολλά υποσχόµενη νέα τραγουδοποιός 
επέστρεψε πρόσφατα. 

Τα νέα της κοµµάτια περιλαµβάνονται 
στο άλµπουµ «The 

seed», στο οποίο δηµιουργεί 
µια ξεχωριστή ατµόσφαιρα. Στο 
special edition άλµπουµ θα βρει 
κανείς στίχους, φωτογραφίες και 
ελκυστικό packaging. 

InnerEar 

SAMSONITE 
Η «κόκκινη» 

Μια εορταστική νότα στα είδη ταξιδιού έχει δώσει n Samsonite1 φέτος 
τα Χριστούγεννα. Επιλέξτε ένα δώρο από τις «κόκκινες» προτάσεις, 
για να κουβαλάτε παντού τις πιο χαρούµενες διακοπές του χρόνου. 
Καινοτόµες τσάντες φωτογραφικών προϊόντων ή θήκες για laptop και 
tablet για ιον πατέρα και τη µητέρα, καθώς και τσάντες µε µοναδικά 
σχέδια για τα παιδιά. 

22 
ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΜΠΕΝΑΚΗ 
Παιχνίδι... 
τέχνης 

Εκπαιδευτικό 
παιχνίδι που εισάγει 

τα παιδιά 
στον κόσµο της 
τέχνης. Τυπώµατα. 

Τιµή: 24 
ευρώ. 

-Κεντρικό Κτίριο 
Kou^-Qpr, I, 

24 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 
Η εικοστή έβδοµη 
πολιτεία 
Ενας από τους κορυφαίους 
συγγραφείς της σύγχρονης 
αµερικανικής -αλλά και της 
παγκόσµιας- λογοτεχνίας παρουσιάζει 

τη σκοτεινή πλευρά 
του αµερικανικού ονείρου, 
αφηγούµενος την ιστορία µιας 
νεαρής αστυνοµικής διοικητού 
που καταφθάνει στο Εεντ Λούις 
και βρίσκεται µπλεγµένη σε 
ένα πολιτικό σκάνδαλο. 

Τζόνο9ανΦράνζεν. 
Μετόφροοη: ΙΊώργοε,-ΊκαροζΜπαµπαοόκης. 

Εκδόσεις. Ψυχογιός 

Βγείτε ασπροπρόσωπη εν 
όψει των γιορτών µε ένα δώρο 
που θα ξετρελάνει τις φίλες 
σας. To σετ δώρου Supershock 
περιλαµβάνει όλα όσα χρειάζεται 

µια γυναίκα για ένα 

www.clipnews.gr
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& 

VOULCARIS 
Υψηλή αισθητική 

Μεγάλη ποικιλία 
έργων τέχνης σε 

χρυσό και ασήµι θα 
σας εντυπωσιάσουν 

µε τα σχέδια τους 
και τη χαµηλή τιµή 
τους. Πολύτιµοι και 
ηµιπολύτιµοι λίθοι, 

δεµένοι αρµονικά µε το 
µέταλλο σε απίθανους 

συνδυασµούς, κορνίζες, 
αλλά και πρωτότυπα 

αξεσουάρ. 

επιτυχηµένο µακιγιάζ. Τη 
µάσκαρα Supershock Black, 
το µολύβι µατιών σε ζελέ 
Supershock Black και την 
τετραπλή σκιά Vivid Violet, 
σε χάρτινο κουτί δώρου (17,90 
ευρώ). 

Φ 

φ φ 

THE ROLLING STONES 
Gm! Boxset ¦ ;~ 

Oi Rollihg Stones έκλεισαν τα 5Q 

χρόνια τουςραζί, και επ' ευκαιρίας 
κυκλοφόρησαν την καλύτερη 

συλλογή επιτυχιών τους. Η συλλογή 
κυκλοφορεί σε έκδοση µε 

τα απαραίτητα (2 ed), µε σχεδόν 
όλα (3 ed) και, τέλος, όλα τα χιτ (4 
cd).Όλες οι εκδόσεις περιέχουν 
οπτικό υλικό, βιβλιαράκια, ενώ 
το «Grrr!» κυκλοφορεί και σε box 
set µε δίσκους βινυλίου. 

Universal 

28 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 
Ανεξαρτησία 

Ο συν 
δηµιουργός του 
«Logicomix» 
παρουσιάζει ένα 
µυθιστόρηµα 
- πραγµατεία 
που εξετάζει την 
έννοια της ανεξαρτησίας, 

υιοθετώντας ως όχηµα 
έναν ελληνικής καταγωγής 

36χρονο µαθηµατικό, ο οποίος 
µεγάλωσε στην Αµερική και το 
καλοκαίρι του 2007, στις παραµονές 

της κρίσης και µε φόντο 
τις πυρκαγιές, αναζητεί τις οικογενειακές 

του ρίζες µέσα από τις 
αφηγήσεις των συγγενών του 

Χρ/στοςΧ. Πατιαδηµητρίου. 
Μετάφραση: Νίνο Μπούργ. 
Εκδόσεις Πατάκη 

29 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
Σουβέρτσαν 
αρχαίο σφονδύλιο 

Επάργυρο σουβέρ για 
το γραφείο ή το σπίτι. 
To σχέδιό του αναπαράγει 

τη µορφή ζώγραφιστού 
αρχαίου 

πήλινου σφονδυλίου. 
Για τις γιορτές προσθέστε 

του έναν κόκκινο 
φιόγκο και κρεµάστε 

το στο χριστουγεννιάτικο 
δέντρο! 

Τιµή: 10 ευρώ. 
∆ιονυσίου Αρεοπα- 
γίτουΙΒ, 
τηλ. 210 9220240, 
www.ttieacropolismuseurn.gr 

- 
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emas gifts pfe- 

30 HUGOBOSS 
Έτοιµος για ρεβεγιόν 

Η κοµψότητα συναντά το στυλ. 
Η νέα σειρά ρούχων της Hugo 
Boss απευθύνεται σε άντρες 
που θέλουν να συνδυάζουν 
την ποιότητα µε την άνεση και 
την εµφάνιση µε το ιδιαίτερο 
γούστο. Κερδίστε τις εντυπώσεις 

και «παγιδέψτε» τα βλέµµατα 
όλων τις βραδιές της παραµονής 

Χριστουγέννων και 
Πρωτοχρονιάς. 

VELVET UNDERGROUND 
S. N ICO 
The Seed 

Σαράντα πέντε χρόνια έχουν 
περάσει από το ντεµπούτο των 
Velvet Underground µαζί µε τη 
Nico, ένας δίσκος µε τη φροντίδα 

του οραµατιστή 'Αντ1 Γουόρχολ, 
που, χωρίς ίχνος υπερβολής, 
γέννησε το σύγχρονο 

αµερικανικό ροκ. Σήµερα 
ξανακυκλοφορεί n θρυλική 

«Μπανάνα» (έτσι συνηθίσαµε 
να αποκαλούµε τον δίσκο), σε 
µια έκδοση έξι ed µε τα αρχικά 
κοµµάτια σε νέες µείξεις. 

Universal 

ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ 
Πριγκίπισσες 
τπς Μεσογείου 

Κόσµηµα εµπνευσµένο από 
χρυσό περιδέραιο που παρουσιάζεται 

στη νέα αρχαιολογική 
έκθεση «Πριγκίπισσες 

της Μεσογείου στην αυγή της 
Ιστορίας». Υλικά: µετάξι και 
τσόχα. Σχεδιασµός: Μαρίνα 
∆άφνη ∆ιονυσοπούλου. Τιµή 
21 ευρώ. 
* Νεοφ. ∆ούκα 4, Κολωνάκι, τηλ. 210 

7228321 www.cycladic.gr 

33 ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 
To ευαγγέλιο 
των δολοφόνων 

Ένας πρώην µισθοφόρος 
και 

µια αστυνοµικός 
ερευνούν 

µια σειρά από 
παράξενους 
φόνους που 
σχετίζονται µε 

τα χειρόγραφα της Νεκρής 
θάλασσας, τα οποία κρύβουν 
το συγκλονιστικό µυστικό για 
τον θάνατο του Ιησού.Ένα µυστικό 

που π οµάδα θρησκευτικών 
εξτρεµιστών «Έκπτωτοι 

Άγγελοι» επιδιώκει να προστατεύσει 
µέχρι θανάτου. 

Adam Bloke. 

Μετάφραση: ΚωναταντίνοζΜΊασιoq. 
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα 

35 

34 ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙ∆ΩΝ 
«Will somebody 
touch me?» 

Συλλεκτικές γυάλες της Ε. Κοµιανού 
που τις... βάπτισε «Will 

somebody touch me?». 
Τιµή: 35 ευρώ. 

Ηρακλείδων 16, Θησείο τηλ. 210 
34619Slwwvj.herakleidon-an.gr 

BILL WITHERS 
The complete Sussex 
and Columbia masters 

Ano τους mo αγαπηµένους σόουλ 
τραγουδιστές και µουσικούς 

ο Μπιλ Γουίδερς, δηµιουργός 
του «Lean on Me» και 

του «Ain't no sunshine», γιορτάζει 
εδώ τη λαµπρή καριέρα 

του µε ένα box set που περιέχει 
τα άλµπουµ του που κυκλοφόρησαν 

n Sussex και 
n Columbia.Ένας µουσικός 
θησαυρός. 

Sony 

JOHNNYCASH 
The complete Columbia 
album collection 

Τζόνι Κας σηµαίνει Αµερική. Είναι 
ο country τραγουδιστής που 

τραγούδησε τα πάθη του αµερικανικού 
λαού και έγραψε µερικά 

ano τα mo όµορφα αµερικανικά 
τραγούδια του 20ού αιώνα. 

Στο σινεµά τον υποδύθηκε ο Χοακίν 
Φίνιξ. Σε αυτό το νέο πακέτο 

έχουν συµπεριληφθεί όλα τα 
άλµπουµ του που κυκλοφόρησαν 

από την Columbia. 
Sony 

www.clipnews.gr
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Πέρασαν SO χρόνια από in 
µέρα που δηµιουργήθηκαν 
οι Rolling Stones και εξακολουθούν 

να είναι, ακόµα 
και σήµερα, δισκογραφικά 
ενεργοί (κυκλοφόρησαν 
φέτος to εξαιρετικό τραγούδι 
i'Doom and Glooin» το οποίο 
είναι ένα από τα δυο νέα 
τραγούδια που συµπεριλάµβανα 

vtui στην πρόσφατη 
ανθολογία ί ων µεγαλύτερων 

επιτυχιών τους, το 
άλµπουµ «GRRR!»( και να 
γεµίζουν ασφυκτικά τους 
ουναυλιακούς χώρους ο την 
Γττεΐί ιγ.κπ αυναυλίά τους, 
Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις 

στην αρχή της καριέρας 
τους, άντεξαν στον χρόνο, 
τις καταχρήσεις και i ους 
ενδο-αυγκροτηµοπκούς 
καβγάδες, που διέλυοαν τους 
µεγαλύτερους ανταγωνιοιές 
τους. µεταξύ των οποίων ο\ 

6 
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Beatles και πι 1 ed Zeppelin, 
και παραµένουν n απόλυτη 
ενσάρκωση του ροκ εντ ρολ 
πνεύµατος. Αντίστοιχα ο 
Μικ Τζάγκερ αποτελεί την 
πεµπτουσία του σταρ στο 
µουσικό στερέωµα. 

Ο διάσηµος για τις βιογραφίες 
µουσικών δηµιουργών 

και συγκροτηµάτων Philip 
Norman (έχει υπογράψει 
το µπεστ σέλερ «Shout!). για 
τους Beatles, καθώς και βιβλία 

για τον'Ελτον Τζον και 
τον Μπάντι Χολι) παρουσιάζει 

την ιστορία της ζωής ιου 
γνωστού τραγουδιστή, ξεκινώντας 

απάτη συντηρητικών 
αρχών αναιροφή tou οε 

µια µικροαστική οικογένεια 
και τα οχολικά tou χρόνια, 
κατά τα οποία γνώρισε τον 
τότεσυµµαθητή του, Κιθ 
Ρίτοαρντς, in σύλληψη και 
φυλάκιση του για ναρκωτι- 

X ' ΐ? 
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κά, καθώς και τη φανατική γετ ανεπιβεβαίωτα ανέκδοτα 
λατρεία που ενέπνευσε στις και άλλους θρύλους που 
ορδές των θαυµαστριών του κυκλοφορούν γύρω από 
(και τις σχέσεις του Τζάγκερ αυτόν και που συνήθως 
µαζί τους) µέχρι τους γάµους παρουσιάζονται στο µεγάλο 
του και τις ουναναάτροφές πλήθος των υπόλοιπων, µέ- 
τουµε in βρετανική αριστο- τριών, βιογραφιών του rib u 
κρατία, χωρίς να αναπαρά- κυκλοφορούν. 

39 DOT 

Οι τελείες του Marc 

38 ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

Εξίσωση θανάτου 
Η πραγµατικότητα της Αφρικής, 

άγρια, βίαιη και συνάµα 
σαγηνευτική, αποκαλύπτεται 
όταν ο δρ Κράουσµαν πέφτει 
θύµα απαγωγής από µια οµάδα 
Σοµαλών στη διάρκεια µιας 
εκδροµής µε ιστιοπλοϊκό/Ενα 
ταξίδι µύησης οτη Μαύρη 
Ήπειρο και στις αντιθέσεις της, 
τόσο για τους πρωταγωνιστές 
του βιβλίου όσο και για τους 
αναγνώστες. 

Γιασµίνα Χάντρα. Μετάφραση: 

Γιάννης Στρίγκος. Εκδόσεις: 

Καστανιώτη 

Αφεθείτε στο αναζωογονητικό άρωµα του Marc Jacobs στη χριστουγεννιάτικη 
σειρά που περιλαµβάνει shower gel και body 

lotion. ∆εν θα αφήσει καµία γυναίκα ασυγκίνητη. 

Τα θρυλικά άλµπουµ 
των Beatles 

επιστρέφουν σε δίσκους 
βινυλίου. Είναι 

παρασκευασµένα 
σε βινυλιο 180 

γραµµαρίων, διαθέτουν 
audiophile ποιότητα 
και αναπαρατ 

γωγές του original . 
artwork. Περιλαµβάνουν 

το poster 
στο «The Beatles 
(White Album)*, 
τα παραλειπόµενα 
από το «Sgt Pepper's 
Lonely Heart Band» 
και special εσώφυλλα 

σε κάποιους από 
τους τίτλους. Κάθε 
άλµπουµ θα συνοδεύεται 

από σκληρόδετο 
βιβλίο 252 σελίδων 
σε µία πολυτελή 

box έκδοση, σε περιορισµένο 
αριθµό 

και σε 50.000 κόπιες 
παγκοσµίως. Ιδανικό 

δώρο για την 
περίοδο. 

ΕΜΙ 
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