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30 διπλέε προσκλήσεκ 
για την παράσταση 

«Η φαλακρή» 

Η αινιγµατική κωµωδία του Ευγένιου 
Ιονέσκο, µία παρωδία που χλευάζει τον 

ψεύτικο καθωσπρεπισµό και την αδυναµία 
επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων, 

παρουσιάζεται στη σκηνή του θεάτρου 
Βικτώρια (Μαγνησίας 51 ΓΣεπτεµβρίου, 

2108233125, www.theatrovictoria.gr). 

Η LifO προσφέρει 3O διπλές προσκλήσεις ανά 
παράσταση για την Παρασκευή 4/1 (9), το Σάββατο 
5/1 (10) καιτην Κυριακή 6/1 (li). ΣΤΕΙΛΤΕ S MS: LIFO 

(ΚΕΝΟ) 9 ή 10 ή 11 κα 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
στα 19000, µέχρι 7/1 στις li π.µ. Οι νικητές θα 

ειδοποιηθούν µε sms για να παραλάβουντα δώρα 
τους. Κάθε µήνυµα χρεώνεται €1,23 µε ΦΠΑ. 

4 γεύµατα των δύο 
ατόµων από το 

εστιατόριο Applebee's 
To εστιατόριο της γνωστής αλυσίδας casual 

dining στη Γλυφάδα µαζαράκη 12,2ΐο 
8941521-22, facebook.com/ApplebeesGr) 
ανανεώθηκε πλήρως, δίνοντας µεγάλη 

έµφαση στην ποιότητα και στις διαλεχτές 
πρώτες ύλες. 

Η LifO προσφέρει 4 γεύµατα (2 for 25) των δύο 
ατόµων, τα οποία περιλαµβάνουν ένα ορεκτικό, 
2 κυρίως πιάτα ή µεγάλες σαλάτες κι ένα γλυκό 

shooter. ΣΤΕΙΛΤΕ SMS:LIFO (ΚΕΝΟ) 3 και 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ στο 19000, µέχρι 7/1 στις 

li π.µ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν µε sms για να 
παραλάβουν τα δώρα τους. Κάθε µήνυµα χρεώνεται 

€1,23 µε ΦΠΑ 

8 κοσµήµατα 
tns συλλογ Kingdom of Jewels 

ano τη Swarovski  
Η νέα συλλογή της Swarovski (www.swarovski.com) για τη σεζόν 
Φθινόπωρο-Χειµώνας 2012/13 περιλαµβάνει κοσµήµατα και αξεσουάρ 
που ξεχωρίζουν για τις µοδάτες πινελιές τους σε στυλ ροκ και µπαρόκ. 

Η LifO προσφέρει 8 κοσµήµατα της σειράς 4 σε κόκκινο (7) και 4 σε τιρκουάζ(δ) 
χρώµα. ΣΤΕΙΛΤΕ SMSiLIFO (ΚΕΝΟ) 7 ή 8 και ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ στο 19000, µέχρι 

7/1 στις li π.µ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν µε sms για να παραλάβουν τα δώρα 
τους. Κάθε µήνυµα χρεώνεται €1,23 µε ΦΠΑ. 

24 µοναδικά συσκευας 
«Σηµείο Στίξω» 

από την οινοποιία Μπουτάρη 
Η οινοποιία Μπουτάρη (www.boutari.gr) δηµιουργεί µία 

µοντέρνα, γιορτινή συσκευασία από εξαιρετικά κρασιά σε λευκό, 
κόκκινο και ροζέ, που θα δώσει χρώµα και µοναδικό άρωµα στις 

φετινές γιορτές σας. 

Η LifO προσφέρει 24συσκευασίες «Σηµείο Στίξης»τωντριών φιαλών. ΣΤΕΙΛΤΕ 
SMS:LIFO (ΚΕΝΟ) 6 και ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ στο 19000, µέχρι 7/1 σης li π.µ. Οι 
νικητές θα ειδοποιηθούν µε sms ψα να παραλάβουν τα δώρα τους. Κάθε µήνυµα 

χρεώνεται €1,23 µε ΦΠΑ. 

5 σετ Tns Bepanthol 
Η Bepanthol δηµιούργησε ένα πολύ όµορφο 

πουγκί µε προϊόντα της Bepanthol που 
µπορείτε να χαρίσετε στα αγαπηµένα σας 
πρόσωπα, µυώντας τα στις ευεργετικές 

ικανότητεςτωνπροϊόντωντης. 

Η LifO προσφέρει 5 πουγκιά που περιέχουν µία 
Bepanthol κρέµα προσώπου των 75 mi, ένα 

Bepanthol Γαλάκτωµα Καθαρισµού Προσώπου 
των 200 mi κι ένα Bepanthol Sensicare Απαλό 

Αφρόλουτρ για την Ευαίσθητη Περιοχή των 200 mi. 
ΣΤΕΙΛΤΕ SMS:UFO (ΚΕΝΟ)4 και ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

στο 19000, µέχρι 7/1 στις li π.µ. Οι νικητές θα 
ειδοποιηθούν µε sms για να παραλάβουν τα δώρα 

τους. Κάθε µήνυµα χρεώνεται €1,23 µε ΦΠΑ. 

24 σετ δώρων ins 
adidas και του Playboy 

∆ύο υπέροχα σετ δώρων για εσάς και τους 
ανθρώπους που αγαπάτε. Ανακαλύψτε τους 
µοναδικούς συνδυασµούς που ταιριάζουν 
στο στυλ και στην προσωπικότητά σας και 
αφήστε τη µαγεία των αρωµάτων να σας 

ταξιδέψει. 

Η LiFO προσφέρει 12 σετ adidas ex power (23) και 12 
σετ ρΐβγοογ London (24) ΣΤΕΙΛΤΕ SMS:LIFO (ΚΕΝΟ) 

23 ή 24 και ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ στο 19000, µέχρι 7/1 
στις li π.µ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν µε sms για να 
παραλάβουν τα δώρα τους. Κάθε µήνυµα χρεώνεται 

€1,23 µε ΦΠΑ. 

Anw 

βιβλία 
από us εκδόσεκΊκαροβ 
Η Πιο κρυφή πληγή του Βαγγέλη Ραπτόπουλου 

είναι µια σύγχρονη ερωτική ιστορία που 
διαδραµατίζεται µε φόντο τα ∆εκεµβριανά 

του '44 και αφηγείται την ιστορία ενός ισόβιου 
έρωτα στην εποχή των στιγµιαίων ερώτων. 

Η LifO προσφέρει τρία αντίτυπα του βιβλίου Η mo 
κρυφή πληγή του Βαγγέλη Ραπτόπουλου. ΣΤΕΙΛΤΕ 

SMS:UFO(KENO)22KOiONOMATEnf!NYMO 
στο 19000 µέχρι 7/1 στις li π.µ. Οι νικητές θα 

ειδοποιηθούν µε sms για να παραλάβουν τα δώρα 

τους. Κάθε µήνυµα χρεώνεται €1,23 µε ΦΠΑ. 
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2 κοσµήµατα ActipisSea 
Pebble Jewellery 

Μοναδικά κοσµήµατα ano φυσικά βότσαλα, 
λαξευµένα από το κύµα και διαλεγµένα έναένα 

από τις ελληνικές παραλίες, που δένονται 
µοναδικά µε ασήµι, µπρούντζο, ατσάλι, 

καουτσούκ, δέρµα ή κορδόνι. Τα Actipis-Sea 
Pebble Jewellery (Λέκκα 2O, Σύνταγµα, 210 

3236907,6945494787, www.actipis.com) 
κρύβουν µέσα τους τη δύναµη της θάλασσας. 

Η LifO προσφέρει ένα unisex βραχιόλι µε µπρούντζινο 
βότσαλο και ατσαλόσυρµα (1) και µία κλειδοθήκη µε 

µπρούντζινο logo, ατσαλόσυρµα και βότσαλο, για 
άνδρες και γυναίκες (2). Στείλτε SMS: LIFO (ΚΕΝΟ) 
1 ή 2 και ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ στο 19000, µέχρι 7/1 

στις li π.µ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν µε sms για να 
παραλάβουν τα δώρα τους. Κάθε µήνυµα χρεώνεται 

€1,23 µε ΦΠΑ. 

3 βιβλία από us 
εκδόσεκ ∆αρδανό$ 

To Αρµαντέιλ του Wilkie Collins είναι ένα 
συναρπαστικό µυθιστόρηµα που θέτει 

ανοιχτά ερωτήµατα σχετικά µε τις προοράσεις 
του µέλλοντος. ΟΜέλµοθο Περιπλανώµενος 
του Charles Robert Maturin αφηγείται τις 

βασανιστικές περιπλανήσεις ενός από τους 
πιο διαβολικούς χαρακτήρες στην παγκόσµια 

λογοτεχνία, ενώ ο ΚαΛόγεροςτου Matthew 
Le wi s είνα i ένα α νατρ i χι αοτι κό γοτθ i κό 

µυθιστόρηµα που ξεπερνά το σύνολο της 
σύγχρονης λογοτεχνίας τρόµου. 

Η LifO προσφέρει ano ένα αντίτυπο του βιβλίου 
Αρµαντέύι (19), ένα του Μέλµοθ ο Περιπλανώµενος 
(20) και ένα του Καλόγερου του Matthew Lewis 

(21) . ΣΤΕ!ΑΤΈ5Μ5:ί1ΡΟ(ΚΕΝΟ)19ή20ή21και 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ στο 19000. µέχρι 7/1 στις 

li π.µ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν µε sms για να 
παραλάβουν τα δώρα τους. Κάθε µήνυµα χρεώνεται 

€1,23 µε ΦΠΑ. 

5 γεύµατα αξία$ €40 από τα TGI 

TaT.C.I. Friday's (www.fridays.gr) κατάφεραν να γίνουν αγαπηµένη 
συνήθεια του ελληνικού κοινού χάρη στα λαχταριστά πιάτα, τις 

πρωτότυπες γεύσεις, τις αποκλειστικές συνταγές και τα µοναδικά 
κοκτέιλ. 

Η LifO προσφέρει 5 γεύµατα αξίας €40 στα T.C.I. Friday's µε ελεύθερη επιλογή από 
τον κατάλογο. ΣΤΕΙΛΤΕ SMSiLIFO (ΚΕΝΟ) 12 και ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ στο 19000. 

µέχρι 7/1 στις li π.µ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν µε sms για να παραλάβουν τα 
δώρα τους. Κάθε µήνυµα χρεώνεται €1,23 µε ΦΠΑ. 
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XPER1A 

1 Xperia T 
από τη SONY 

Με οθόνη υψηλής ευκρίνειας, κάµερα 13 MP και δυνατότητα εγγραφής 
Full ιο8ορ Η D video και 72θρ Η D µπροστινή κάµερα, προσφέρει 

πραγµατικά ό,τι καλύτερο υπάρχει από τα Sony 
(www.sonymobile.com/gr) smartphones σε HD οθόνη, κάµερα 

και One-touch συνδεσιµότητα µέσω NFC τεχνολογίας. 

Η LifO προσφέρει µία συσκευή SONYXperia T. ΣΤΕΙΛΤΕ SMS:UFO (ΚΕΝΟ) S και 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ στο 19000, µέχρι 7/1 στις li π.µ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν 
µε sms για να παραλάβουν τα δώρα τους. Κάθε µήνυµα χρεώνεται €1,23 µε ΦΠΑ. 

6 βιβλία από τι$ 
εκδόσεκ Μεταίχµιο 
To Studio Sex της Liza Marklund είναι ένα 

καταιγιστικό αστυνοµικό θρίλερ που 
εξελίσσεται στη Σουηδία µε ηρωίδα την 

νεαρή δηµοσιογράφο Ανικα Μπένγτζον. Η 
Γλυκιά Καταστροφή της Jamie McGuire είναι 
µία νεανική ερωτική ιστορία µε ένταση και 
αγωνία, ενώ τα Φαντάσµατα του ∆εκέµβρη 
του Λευτέρη Γιαννακουδάκη είναι ένα 

µυθιστόρηµα που εξελίσσεται παράλληλα µε 
τα γεγονότα του ∆εκέµβρη του 2oo8. 

Η LifO προσφέρει 2 αντίτυπα του βιβλίου Studio 
Sex (16), 2 της Γλυκιάς Καταστροφής (17) και 2 των 

Φαντασµάτων του ∆εκέµβρη (18). ΣΤΕΙΛΤΕ SMS:UFO 
(ΚΕΝΟ) 16 ή 17 ή 18 και ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

στο 190Ο0. µέχρι 7/1 στις li π.µ. 0| νικητές θα 
ειδοποιηθούν µε sms για να παραλάβουν τα δώρα 

τους. Κάθε µήνυµα χρεώνεται €1,23 µε ΦΠΑ. 

WMiam / 

ft ίί7*ν 

********** Λ Λ S 

3 βιβλία από us 
εκδόσει$ ∆ιόπτρα 

Η Λέµβος 14 της Charlotte Rogan είναι ένα 
µυθιστόρηµα που µιλά για τα αρχέγονα 
ένστικτα επιβίωσης που είναι ικανά να 

οδηγήσουν τον άνθρωπο στα άκρά. Η Υπόθεση 
jacob του William Landay είναι ένα δικαστικό 

θρίλερ που κόβει την ανάσα, ενώ το'Ενας 
τσ/ρκολάνος, µια καµήλα και 4.000.000 ερωτήσεις 

αφηγείται την ιστορία του τσιρκολάνου Oto 
Bite, η κοσµοθεωρία του οποίου συνοψίζεται 

στο εξής: «Κανείς δεν δίνει σηµασία σε 
κάποιον που κλέβει καµήλες, εφόσονείναι 

επιτυχηµένος σε αυτό που κάνει». 

Η LifO προσφέρει από ένα αντίτυπο της Λέµβου 14 
(13), ένα της ΥΐΓάβεσης,Ιαςοο (14) και ένατου Ένας 

τσιρκολάνος, µια καµήλα και 4.000.000 ερωτήσεις 
(15). ΣΤΕΙΛΤΕ SMS: LIFO (ΚΕΝΟ) 13ή 14 ή 1S και 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ στο 19000. µέχρι 7/1 στις 

li π.µ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν µε sms για να 
παραλάβουν τα δώρα τους. Κάθε µήνυµα χρεώνεται 

€1,23 µε ΦΠΑ. 
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