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Time out για διάβασµα 
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΚΕΡ∆ΙΣΑΝ TO ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΜΑΣ 

Κάντε ένα διάλειµµα από την καθηµερινότητα και αφήστε τη φαντασία 
να ταξιδέψει µακριά! 'E^unves αναγνώσει που σίγουρα έχουν να oas 
προσφέρουν πολλά! 
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«τι τρωµε...» 
του Κώστα Φασσέα. 

εκδόσεΐ5 «Aiau\os» 

Ένα σπάνιο βιβλίο, 

που συγκεντρώνει m 

γνώση Tns επιστήµης 
γιατο τρόφιµα, τη 

µαγειρική καιτη 

ζαχαροπλαστική. 

Περιλαµβάνει 
επιστηµονικές 

ερµηνεία για τα 

φυσικά, χηµικά 

και βιολογικά 

«φαινόµενα» Tns 

κουζίνας και εξηγεί 

πολλά µυστικά 

tns µαγειρικής. Ο 

συγγραφέας του, 

βιολόγος-καθηγητής 

ΓΠΑ, παρουσιάζει 

τα µεταλλαγµένα, 

τα γενετικά 

τροποποιηµένα, τα 

light και τα λειτουργικά 

τρόφιµα, τη συντήρηση 

των τροφίµων, τα E κ.ά. 

ΜΠΟΡΕΙΣ! 
πώς vq 
επιτυχείς 
ό,τι δεν 
κατάφερες 

µέχρι σήµερα 

«µπορείς» 
Των R. McMillan. 

J. Grenny. D. V 3>'.e J. 

K Atterson. Αι Swtzle. 
εκδόσεΐ5«∆ιοπ:ρα» 

Αναρωτηθήκατε ποτέ 
γιατί: ·Οι υποσχέσεις 

που δίνουµε στον εαυτό 
pas δεντηρούνται 

παραπάνω από λίγες 
µέρε3;·Το95% 

των ανθρώπων που 
ξεκινούν µια δίαιτα 

αποτυγχάνουν; •Οι 
καταναλωτές 

συνηθίζουν να 
ξοδεύουν περισσότερα 

όταν είναι µε παρέα 

παρά µόνοι tous; To 

βιβλίο auro παρουσιάζει us 

αρχές τη αλλαγής 

σε οποιονδήποτε τοµέα 

και διδάσκει nu>s να 

προσαρµόσετε us 
απλές τεχνικές που 

προτείνονται στις δικές 

oas ανάγκες. 

«ψυχικοι δεσµοι. 
κοινωνικοι θεσµοι» 
tou Σωτήρη 

Μανωλόπουλου. 

εκδοθεί «Γαβριηλιδηΐ» 

Οκ.Μανωλόπουλος, 
ψυχαναλυτής παιδιών, 
εφήβων και ενηλίκων, 

µέσα από us σελίδες του 
βιβλίου του κατάφερε να 

οδηγήσει τη σκέψη µας 
σε άλλα µονοπάτια, mo 

δηµιουργικά. Τα κείµενα 

αναφέρονται στους 

σκοτεινούς καιρούς που 

ζούµε αλλο και στην 

εικόνα που έχουµε ως 

άνθρωποι/Ανθρωποι 

που δεν συναντούν 

tous άλλους, για να 

δηµιουργήσουν από 

κοινού ένα πλέγµα 
σχέσεων, δεσµών και 

επενδύσεων. Άνθρωποι 
που δεν σταµατούν λίγο 

γιανα αναρωτηθούν 

«καλά τα λέµε;»... 

«Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 

ΕΡΑΣΤΗΣ». 

tns Eipnvns ΝικολάκηKcXcuaon. 

εκδόοε^ 

«∆ιόπτρα» 

Ένα συγκλονιστικό 
πορτραίτο τριών 
ανθρώπων, ενός άντρα 

και δύο γυναικών, που 
µια απρόβλεπτη µοίρα 

καθορίζει m ζωή τους και 

n αντοχή τους φτάνει ως 
τα όρια της ανθρώπινης 

ψυχής. Σχέσεις που 

κλυδωνίζονται, 
χτυπιούνται αµείλικτα 

και επιβιώνουν µέσα 

σ' ένα καθάριο γαλάζιο 

φως. Μια ιστορία tns 

ζωής και της αγάπης που 

σώζεται κρεµασµένη στο 

χείλος ενός απύθµενου 
γκρεµού.Και το µήνυµά 

tns: Υπάρχει παντα 
n αγάπη που ζει και 
παραµένει ακλόνητη στο 

πέρασµα των αιώνων. 

«TO ∆ΙΑΜΑΝΤΙ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» 
ιη5ΦέρνιΒαλΚέιτ. 
εκδόσεις «Ωκεανίδα» 

Η συγγραφέας 

εµπνεύστηκε το 
µυθιστόρηµα αυτό από 

ιηζωήτηςµητέραε 
Tns. Πρόκειται για 
τπζωήτη5νεαρή5 

Βαλεντίνο Ιβάνοβα. 
n οποία γοητεύει την 

αριστοκρατία Tns 

Αγίας Πετρούπολης. 

Ερωτεύεται το 
∆ανό Γιενς Opiis, 

οι γονείς της όµως 

την αναγκάζουν v' 

αρραβωνιαστεί έναν 

πάµπλουτο Ρώσο 

κόµη. Η χώρα οδεύει 

προς την Επανάσταση 

και n Βαλεντίνο 

υποχρεώνεται να κάνει 

µια επιλογή πουθ' 
αλλάξει τη ζωή Tns 

για πάντα... 
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