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Time out για Fiafaqm! 

αρµονία ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 

Time out για Fiafaqm! 
Κάντε ένα διάλειµµα από την καθηµερινότητα και αφήστε τη 
φαντασία oas να ταξιδέψει µακριά! ΈξυπνεΞ αναγνώσει που 
σίγουρα έχουν να oas προσφέρουν πολλά! 

Η ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 

- ΛΙΘΩΝ 
ιου Θεόδωρου Λιαρούτσου. 

εκδόσεις 

«Πύρινος Κόσµος» 
Ο συγγραφέας περιγράφει 

µετρόπο γλαφυρό 

τη γνωριµία του 

µεtous κρυστάλλους 

στην περιοχή των Ινδικών 
Ιµαλαΐων και την 

ιδιαίτερη επιρροή που 

άσκησαν πάνω του. 

Στο βιβλίο ακολουθεί 

πιστά το στόχο του που 

είναι n παρουσίαση και 

n ασφαλής καθοδήγηση 

του αναγνώστη σε 

έναν κόσµο µυστηριακό 

και πνευµατικό 

όπως αυτός των κρυστάλλων, 

και τον ξεναγεί 
στα µυστικά της 

κρυσταλλοθεραπείας, 
της κρυοταλλοσκοπίas 

και των κρυστάλλινων 

φυλαχτών. 

Η ΚΡΑΥΓΗ 

ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ, 
του Ζιλµπέρ Σινοοέ. 

εκδόσεις «Ψuxoyios» 
Η Μέση Ανατολή φλέγεται. 

Τα πάθη πυροδοτούνται. 

Μερικοί 
επιλέγουν το δρόµο 

της ειρήνης, άλλοι τον 
ένοπλο αγώνα και κάποιοι 

την τροµοκρατία. 
Μέσα σ'αυτά τα 

ταραγµένο χρόνια 

εξακολουθεί να διαγράφεται 

n µοίρα των 

τεσσάρων οικογενειών 

-της εβραϊκής, της 

παλαιστινιακής, της 

ιρακινής και της αιγυπτιακής-, 

τα µέλη των 

οποίων προσπαθούν 

να επιβιώσουν καινά 
διατηρήσουν την ανθρωπιά 

TOUS. 

ΤΙ ΓΕΥΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΣΑΣ: 
ins ∆ήµητρας Γουλά, 

εκδόσεις «∆ιόπτρα» 

θέλετε να φτιάξετε 
τη δική oas φυσική 

αντηλιακή κρέµα 
ή µήπως ένα θερµαντικό 

σκραµπ κατά 
Tns κυτταρίτιδας; Τώρα, 

µε οδηγό τις πολύτιµες 

συµβουλές και 
τι s φυσικές συνταγές 

οµορφιάς Tns εδώ 

και αρκετά χρόνιο 

συνεργάτιδας του 

«Αρµονία», ∆ήµητρας 

Γουλά, µπορείτε να τα 

καταφέρετε. Γνωρίστε 

λοιπόν πόσο απλά 

µπορείτε να συνδυάσετε 
υλικά που Βρίσκονται 

στην κουζίνα 

oas, γιανα φτιάξετε 

τα δικά oas καλλυντικά, 
εύκολα, γρήγορα 

και οικονοµικά. 

Ογιοςτοϋίόοκαλτχ; 

τι σηµαίνει 

ΕΦΗΒΕΙΑ 
σήµερα 

Ο 

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 

ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. 
tnsKmns 
Τζωρτζακάκη. 

εκδόσεις «Καλέντη» 
Ένα βιβλίο - εγχειρίδιο, 

που βοηθά γονείς 

και εφήβους να βγουν 

οπό το αδιέξοδο και 

να καταλάβουν µε 
απλό και πρακτικό 

τρόπο πώς θα ζήσουν 

λιγότερο οδυνηρά την 

ξεχωριστή εµπειρία 

της εφηβείας. Τοποθετώντας 

τον έφηβο 

στην κοινωνική πραγµατικότητα 

του σήµερα, 

n συγγραφέας 

pas βοηθά να κατανοήσουµε 

τον ψυχισµό, 
tis ανάγκες, τις ανησυχίες 

και τα προβλήµατα 

του, προσφέροντας 
ταυτόχρονα χρήσιµες 

συµβουλές. 

ΟΠΟΣ 

TOY ∆ΑΣΚΑΛΟΥ. 
του Γιάννη Ιανθουλη, 
εκδόσεις «∆ιόπτρα» 

To νέο βιβλίο του 
Γιάννη Ιανθουλη, µε 
τίτλο «Ο Γιος του ∆άσκαλου», 

θεωρείται 

από τα σηµαντικότερο 
βιβλία Tns χρονιάς, 

καθώς από την πρώτη 

ηµέρα κυκλοφορίας 
του έχει αποσπάσει 

τα θερµότερα σχόλια 

και µάλιστα βρίσκεται 

ήδπ cms λίστες των 
ευπώλητων σε πολλά 

βιβλιοπωλεία. Μέσα 

από us σελίδες του θα 

ανοκαλύψετε µια αινιγµατική 
ιστορία συµπτώσεων 
και παράλληλα 

τον καθρέφτη 
Tns δεινής πραγµατικότητας 

Tns Αθήνας, 

µιας πόλη$ που αυτοκστασιρέψεται. 

www.clipnews.gr
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ΛΗΜΗΤΡΗΣ-ΠΎΠΑΙΟΙ 
To φιλµ tns πληβείος 

TO ΦΙΛΜ 
ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. του 

∆ηµήτρη Γρυπαίου, 

εκδόσεις «Ωκεανίδα» 

Evas ταλαντούχος ψυχολόγος, 

που προσπαθεί 
να αλλάξει τον 

εαυτό του, ένας ιδεαλιστής 
συγγραφέας 

και ανερχόµενο πολιτικό 

στέλεχος, που 
πιστεύει µε πάθος ότι 

n κοινωνία µπορεί να 
µεταµορφωθεί προς 
το καλύτερο, και µια 

γοητευτική καριερίστα 

που διχάζεται ανάµεσα 

τους. ∆ύο άντρες και 
µία γυναίκα που ενώνονται 

και συγκρούονται 

σε ένα ερωτικό 
τρίγωνο λεπτών ισορροπιών.Ένα 

ψυχολογικό 

θρίλερ σε ρυθµούς 

µαύρης κωµωδίας 
σε µια Ελλάδα πολύ 

κοντά στο σήµερα. 

ΒΡΕΣ ΞΑΝΑ 
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ. 
του Μάριο-Αλόνσο 

Πουτζ. εκδόσεις 

«Ψuxoyios» 
Ένα από τα mo επιτυχηµένα 

βιβλία στην 
Ισπανία, µε πωλήσεις 
πάνω από 100.000 

αντίτυπα, που εστιάζει 

στις ανθρώπινες σχέσεις 
και προτείνει πρακτικές 

λύσεις που 
οδηγούν στην αποκατάσταση 

της ψυχικής 

και κοινωνικής ισορροπίας 
του ανθρώπου. 

Ένα βιβλίο που µας 

προσκαλεί στην πιο 

συναρπαστική ανθρώπινη 

περιπέτεια, αυτήν 

της αυτογνωσίας. To 

µήνυµα του; Είναι στο 

χέρι pas να βρούµε ξανά 

τον εαυτό µας και να 
τον επαναπροσδιορίσουµε. 

ΕΙΥΠΝΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ 

ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΓΙΑ ΜΩΡΑ, 
Tns Jackie Silberq. εκ5όσεΐ5 

«∆ιόπτρα» 

To ξέρατε ότι ο εγκέφαλος 
των µωρών είναι 

250% πιο δραστήριος 

από των ενηλίκων; Και 
ότι προσφέροντας τους 

ενδιαφέροντα 
ερεθίσµατα βοηθάτε 
την ανάπτυξη του εγκεφάλου 

τους και τους 
ανοίγετε το δρόµο προς 

την επιτυχηµένη µάθηση 

στο µέλλον; To βιβλίο 

«Έξυπνα Παιχνίδια 
για Μωρά» είναι 

γεµάτο µε αναπτυξιακά 

παιχνίδια, βασισµένα 

σε ευρήµατα των πιο 

πρόσφατων ερευνών 

για τον εγκέφαλο, που 

θα σας βοηθήσουννα 
ενισχύσετε τις δυνατότητες 

του µωρού σος! 

ΕΓΚΛΗΜΑ 

ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ, 
τουΦιοντόρ 

Ντοστογιέφσκ·. 

εκδόσεις «Ίνδικτος» 

Ένα από τα σπουδαιότερα 

έργα τώρα σε µια 
νέα εκδοτική προσπάθεια, 

µε νέα εκτύπωση 

και σε µετάφραση της 

ΕλένηςΜπακοπούλου. 
Η δράση εξελίσσεται 
γύρω από ένα διπλό 

φονικό που γεννά 

τα αιώνια ερωτήµατα: 

To έγκληµα τιµωρείται 

πάντα; Και πρέπει να 

τιµωρείται; Ποια είναι 

n mo σκληρή τιµωρία, 

n φυλάκιση ή n συνείδηση 

του ίδιου του θύτη; 

Ερωτηµατικά που ο 

Ντοστογιέφσκι θέτει 

πάντα µε µια µαεστρία 

που καταφέρνει να εισχωρήσει 
βαθιά στην 

ψυχή pas. 

ΜΕΤΗ∆ΥΝΑΜΗ 

ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ, 
τη5Ελένη5 

∆ιδασκάλου, εκδόσεις 

«Καστανιώτη» 
Ένα βιβλίο-οδηγός για 

τη βελτίωση της ζωής 

µας και την κατάκτηση 

της ευτυχίας µέσα από 
εµπειρίες ζωής και συναρπαστικά 

ταξίδια από 

το φυσικό 
έως το µεταφυσικό κόσµο. 

Η συγγραφέας, 

βλέποντας τη ζωή 

από άλλο πρίσµα, αντιλαµβάνεται 

τη µαγεία 

της, προσπαθεί v' αγγίξει 

το χέρι του ∆ηµιουργού 

στην καθηµερινότητα 
Tns, που είναι 

και n δική pas καθηµερινότητα. 

www.clipnews.gr


