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01 ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΤΗΙΡΟ∆ΟΥΛΑΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ 

«Ττ να περιµένεις όταν είσαι έγκυος» 
(«What to expect when you're expecting») 

Η εγκυµοσύνη φωτίζει µε χιούµορ 
τις σχέσεις των δύο φύβων 

I 

4 

Μια αξιοπρεπής, πρωτότυπη ροµαντική κωµωδία, βασισµένη 
στο οµότιτλο best seller µε 16 εκατοµµύρια αντίτυπα, που παρακολουθεί 

τις ζωές πέντε ζευγαριών, τα οποία θα γίνουν για πρώτη 
φορά γονείς. Απρόοπτα, φοβίες άγχος αγωνία και ανασφάλεια 
στην επιφάνεια- από την άλλη, χαρά και χιούµορ. Και, βέβαια, πέντε 
εντελώς διαφορετικές εγκυµοσύνες µε ζευγάρια διαφορετικά µεταξύ 

τους µε ανάγκες και τρόπους αντιµετώπισης του κορυφαίου 
γεγονότος τελείως µα τελείως διαφορετικούς. Όµως εκεί 

βρίσκεται και το ενδιαφέρον σηµείο της 
ταινίας καθώς και ότι παρουσιάζει τη συµπεριφορά 

τόσο των γυναικών, όσο και 
των συντρόφων τους To συµπέρασµα 
που συνάγεται τελικά είναι ότι δεν έχει σηµασία 

τι σχεδιάζεις καθώς η ζωή δεν προσφέρει 
πάντα αυτό που περιµένεις 

Μια ano τις πιο αναµενόµενες ταινίες 
της χρονιάς στο στιλ των «Love actually* 
και «Valentine's day>, µε πρωταγωνίστρια 
την Τζένιφερ Λόπεζ αλλά και την Κάµερον 
Ντίαζ. Σύµφωνα µε τη USA Today, το 93% 
των εγκύων στην Αµερική διαβάζουν και 
ενηµερώνονται από το βιβλίο What to 
expect when you're expecting. Αν θέλετε να 

ακολουθήσετε τα αµερικανικά πρότυπα, να σας ενηµερώσουµε ότι 
το βιβλίο κυκλοφορεί και στην Ελλάδα µε τον τίτλο Τι να περιµένεις 
όταν είσαι έγκυος από τις εκδόσεις ∆ιόπτρα. Μια κοµεντί πολλών 
αστέρων, που αγγίζει τις ευαίσθητες χορδές και των δύο φύλων. 

Σκηνοθεσία: Κερκ Τζόοννς. Ηθοποιού Κάµερον Νιιαζ ΤΖβχιφερ Λόπεζ 
Εβίζαµπεθ Λίπανκς, Τοέις Κρόφορνι, Μηρούκβιν Νιεκερ, Άννα Κέντρικ, 
Μάθιον Μόριοον, Νιένις Kovem, Κρις Ροκ. 
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«Ττ να περιµένεις όταν είσαι έγκυος» 
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To «Dark shadows* είναι µια αµερικανική δραµατική κωµωδία φαντασίας, σε σκηνοθεσία Τιµ Μπάρτον, µε πρωταγωνιστές τουςΤζόνι 
Ντεπ και Μισέλ Πφάιφερ, ριµέικ µιας ano τις πιο cult τηλεοπτικές σαπουνόπερες που προβλήθηκε από το 1966 µέχρι το 1971. 

Ένα βαµπίρ συναντά στο δάσος µια οµάδα χίπηδων και τους δηλώνει ότι δεν µπορεί να τους αφήσει να φύγουν· πρέπει να τους σκοτώσει 
όλους. To φυλακισµένο βαµπίρ επιστρέφει στο πατρικό του για να εκδικηθεί και να καταστρέψει µια µάγισσα, που το καταράστηκε 

να κοιµάται για δύο αιώνες κάτω από το χώµα. 
Χαρακτηριστικά της ταινίας το µεσαιωνικό στιλ, τα τέρατα, οι µάγισσες, οι λυκάνθρωποι και τα φαντάσµατα, µε πολλά εφέ και καταπληκτικό 

µακιγιάζ. Θα τραβήξει το ενδιαφέρον. Κάθε ταινία του Τιµ Μπάρτον, άλλωστε, είναι γεγονός, κι αυτή δεν εξαιρείται από τον 
κανόνα που ακολουθεί το σκηνοθέτη. 

Σκηνοθεσία: Τιµ Μπάρτον. Ηθοποιοί: Τζόνι Ντεπ, Μισέβ Πφάιφερ, Έβενα Μπόναµ Κάρτερ, Εύα Γκριν, Τζάκι Έρβ Χέιβι, Κβόι Μόρετζ 
Γκιούβιβερ ΜακΓκράθ. 
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