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προτείνουν 
Βιβλία 

Victoria 
Hislop 
Ο Τιάινταίος Χορός 

Eric Schmidt 
ϊ mm i ΐίΛϊτττίΑη. Cmh^h 
)Ared Cohen 

Victoria Hislop 
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΧΟΡΟΣ 
Meca από δέκα πολύ δυναιά διηγήµατα, 
n Victoria Hislop µας βγάζει σεργιάνι στους 
αθηναϊκούς δρόµους αλλά και στις πλατείες 
των ελληνικών χωριών. Σκιαγραφώντας 
την ξεχωριστή ατµόσφαιρα κάθε τόπου, 
ζωντανεύει µπροστά στα µάτια µαξ µια σειρά 
από αλησµόνητους ήρωες- από έναν µοναχικό 
παπά έως δυο αδερφούς σε διαµάχη και από 
έναν ανεπιθύµητο ξένο έως ένα γαµπρό που 
βασανίζεται από µια µουσική και µια ανάµνηση. 

ΤΙΜΗ: 11,90 € 

Γιάννης Καλπούζος 
ΟΥΡΑΝΟΠΕΤΡΑ η δωδέκατη γένια 

1571:0 Γέρόλεµος κόβει στα τέσσερα 
to φυλαχτό που του έσωσε τη ζωή, χαράζει 
σηµάδια σε κάθε κοµµάτι και τα µοιράζει στους 
τέσσερις γιους του. Αν ποτέ ενωθούν... 
∆ώδεκα γενιές αργότερα ένας απόγονος του 
πορεύεται µε βάση τη θεωρία του: όπου πατώ 
είναι δικός µου δρόµος. 
To βιβλίο περιδιαβαίνει σε Κύπρο, Αθήνα, 
Θεσσαλία, Ηπειρο, εξιστορώντας τη ζωή των 
αφανών που απάνω τους πατούµε. 

ΤΙΜΗ; 17,70 € 

THAMES AND HUDSON 
FROM ABOVE AND BELOW 
Μαγευτικές εικόνες ano τον Αρκτικό Ωκεανό 
µέχρι τις τροπικές θάλασσες, εναέριες λήψεις 
από-τοιχ; µοναδικούς κοραλλιογενείς υφάλους 
της Αυστραλίας και κοντινές λήψεις ano 
θαλάσσιες χελώνες. 200 εκθαµβωτικές 
εναέριες φωτογραφίες από τον 
Yann Aithus-Bertrand και καθηλωτικές 
υποθαλάσσιες φωτογραφίες από lov Briah 
Skerry προσφέρουν µία ολοκληρωµένη 
εικόνα της ωκεάνιας ζωής. 

ΤΙΜΗ: 53,98 € 

The New 
Digital 

Eric Schmidt & Jared A. Cohen 
THE NEW DIGITAL AGE 
To «The New Digital Age» µας µεταφέρει 
γνώση και εµπειρία από δύο µεγάλους 
καινοτόµους στον τοµέατης τεχνολογίας. 
Ο Eric Schmidt και ο Jared Cohen, 
συγγραφείς του βιβλίου, ήταν για το Google 
ό,τι ο Bill Gates γιο. τη Microsoft και 
ο Steve Jobs για την Apple. Περιγράφουν τα 
οφέλη και τους κινδύνους που µας περιµένουν 
τις επόµενες δεκαετίες από τις εφαρµογές 
στην ιατρική µέχρι το «ηλεκτρονικό κράτος». 

ΤΙΜΗ: 15ί99 € 

Μουσικ 
r ^ 

Χάρις Αλεξίου & ∆ήµητρα Γαλάνη 
LiveΠαλλάς 2012 
ΤΙΜΗ: 9,99 € 

Κ. ΒΉΤΑ 
ΑΝΤΗΧΗΣΗ 
ΤΙΜΗ: i 1,99 € 

DEPECHE MODE 
THE SINGLES 81 >98 
ΤΙΜΗ:9,99ΐ 

DAVID BOWIE 
THE NEXT DAY 
ΤΙΜΗ: 14,99 € 

NICK CAVE &ΤΗΕ BAD SEEDS 
PUSH THE SKY AWAY 
ΤΙΜΗ:14ί99€ 

DARK KNIGHT 
TRILOGY (5 BLU RAY) 

ΤΙΜΗ: 55,99 € 

GAME OF THRONES 
SEASON 2 (5 DVD) 

ΤΙΜΗ: 44,99 € 

DRIVE 
ΤΙΜΗ: 4,99 c 

M 
Ταινίες 

DIXIT 
Πέντε έικόνες ανοίγουν και µια αινιγτιαττκή πρόταση 
ακούγεται άπό τον αφπγππί Οι παίκτες θα πρέπει να 
επιστρατεύσουν m6iopaw0trrra και trl λογική τους 
για να βρουν ποια από τις πένα εικόνες ανήκει στον 
αφηγητή, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τις παγίδες των 
συµπαικτών τους... Είναι σίγουρο ότι δεν έχετε 
παίξειξανά κάτι παρόµοιο! 

ΤΙΜΗ: 34,99* 

M ΕΝ SA 

mi 
cis 

MENSA (NEA ΕΚ∆ΟΣΗ) 
Με το παιχνίδι auto του Reiner Knizia, έχετε µια 
καλή ευκαιρία να δείτε αν ανήκετε και εσείς στην 
πνευµατική ελίτ των ανθρώπων µε υψηλό IQ! 
Ενα συναρπαστικό επιτραπέζιο παιχνίδι λογικής 
και στρατηγικής. Αοκιµάστι· ιό... 
είναι σπλούχΓβΓΕα ιδιοφυές! 

Τ1ΜΗ:19ΡΡΙ 
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