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Τα ελιξίρια οµορφιάς 
∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΟΥΛΑ 

Έχετε σκεφτεί... 
... πως µια µικρή ποσότητα καφε εσπρεσο 

µπορεί να µειώσει την κυτταρίτιδα 
oas και το τοπικό πάχοε; 
... ncos n σοκολάτα µπορεί να βοηθήσει 
στο αδυνάτισµα; 
... πως το κόκκινο κρασί, n µπίρα και n 
σαµπάνια µπορούν να γίνουν απίθανα 
φίλτρα οµορφιάς; 
Αυτά και πολλά άλλα µυστικά οµορφιάς 
pas αποκαλύπτει n γνωστή αισθητικός 
∆ήµητρα Γουλά, «ακούγοντας» τις ανάγκες 

Tns σύγχρονης γυναίκας και προτείνοντας 
καλλυντικά χωρίς χηµικές 

ουσίες, βασισµένα σε φυσικές πρώτες 
ύλες, που υπάρχουν σε κάθε σπίτι. 
Παρασκευάστε τα µόνες σας, οικολογικά, 

οικονοµικά και αποτελεσµατικά. 
Κάντε τη φύση σύµµαχο σας, γιατί n 
φύση pas έχει αποδείξει... ότι προσφέρει 

απλόχερα! Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

Φεγγάρι δύο ηµερών 
CECELIA AHERN 
Χαίρετε! Είµαι n Λούσι. Είµαι ευτυχισµένη, 

n δουλειά µου είναι τέλεια, έχω ξεπεράσει 
απόλυτα το χωρισµό µου, οι φίλες 

µου µε θεωρούν την προσωποποίηση 
τπε µοντέρνας γυναίκας και οι συγγενείς 
µου µε λατρεύουν. Ναι, είµαι πραγµατικά 
ευτυχισµένη! ∆εν θα ήθελα να αλλάξω τίποτα 

στη ζωή µου! Τίποτα, τίποτα! Χµ... Εντάξει, 
µε πιάσατε. Λέω ψέµατα. Πάλι. 

Στην πραγµατικότητα, n ζωή µου είναι ένα 
µάτσο χάλια. 
Όταν n 28χρονη Λούσι αποφασίζει να αλλάξει 

τη ζωή της, συνειδητοποιεί ότι τα 
πράγµατα είναι πιο δύσκολα αη' όσο φαίνονται. 

Πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να 
παραµείνει στη µονότονη δουλειά της, αν 
θα κάνει υποχωρήσεις για να ικανοποιήσει 
τους ανθρώπους γύρω της και αν θα τολµήσει 

να κυνηγήσει έστω µερικά όνειρα 
της. Η Cecelia Ahern επιστρέφει µε ένα 
καυστικό µυθιστόρηµα. Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

Μπόινγκ, το θαρραλέο 
αεροπλανάκι 
ΧΡΥΣΗΙ∆Α ∆ΗΜΟΥΛΙ∆ΟΥ 
Ο Μπόινγκ είναι ένα λιλιπούτειο αεροπλάνο 

που ζει σε ένα αεροδρόµιο, ανάµεσα 
σε µεγάλα αεροπλάνα, τα οποία 

όµως τον αγνοούν, επειδή είναι µικρούλης 
και δεν τον αφήνουν να πετάξει.Ένα 

βράδυ, απογοητευµένος από την 
άσχηµη συµπεριφορά τους, αποφασίζει 
να πετάξει χωρίς την άδειά τους και να 
γνωρίσει τον κόσµο. Από εκείνη τη 
στιγµή ξεκινούν οι µεγάλες περιπέτειες 
του και ο Μπόινγκ αντιλαµβάνεται ότι εκεί 
ψηλά στον ουρανό τα πράγµατα δεν είναι 

τόσο εύκολα όσο τα φανταζόταν. 
Ωστόσο, εκείνος είναι αποφασισµένος να 
αποδείξει πως είναι γενναίος και ισάξιος 
µε τα µεγάλα αεροπλάνα, που τόσο 
πολύ Θαυµάζει/Αραγε, θα τα καταφέρει 
όταν θυµώσει ο Κεραυνός και ξεσπάσει 
n κυρα-Αστραπή; Εκδόσεις Ψuxoyios 

Ο Βάτραχος στο ντιβάνι 
ROBERT DE BOARD 
Ο Βάτραχος, ο διάσηµος ήρωας του κλασικού 

πλέον αφηγήµατος του Kenneth 
Grahame «Ο άνεµος στις ιτιές», βρίσκεται 

στα πρόθυρα της κατάθλιψης και οι πιστοί 
του φίλοι, ο Αρουραίος, ο Τυφλοπόντικας 

και ο Ασβός, φοβούνται µήπως 
κάνει καµιά τρέλα... Αφού τον νταντεύουν, 

τον παρηγορούν και τον συµβουλεύουν 
να συνέλθει, του συστήνουν 

να αρχίσει ψυχοθεραπεία! Μέσα από 
τους εύθυµους διάλογους που συνθέτουν 
τις δέκα συνεδρίες µε τον ψυχοθεραπευτή 
του, ο Βάτραχος µαθαίνει να αναλύει τα 
αισθήµατα του και να αναπτύσσει τη συναισθηµατική 

του νοηµοσύνη. Σε αυτήν 
τη διδακτική διαδροµή συναντά το «εξεγερµένο 

παιδί» και τον «ενήλικα» που 
κρύβει µέσα του, ενώ, αυτάρεσκος και γεµάτος 

αυτοπεποίθηση, αποφασίζει εντέλει 
να αφοσιωθεί σε ένα εντελώς νέο εγχείρηµα... 

Εκδόσεις Καλέντη 

Οι καλύτερες προτάσεις 
για τις διακοπές σας... 

Κατανοώντας την κρίση 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
& ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΠΕΛΑΓΙ∆ΗΣ 
Τα τελευταία χρόνια n ελληνική οικονοµία 

αποτελεί κεντρικό θέµα συζήτησης στα 
διεθνή οικονοµικά fora. To βιβλίο αυτό 
αναλύει τις σύγχρονες οικονοµικές προκλήσεις 

που αντιµετωπίζει n Ελλάδα, 
εξετάζοντας το πώς και το γιατί µια πρότερα 

δυνατή οικονοµία µπορεί να φλερτάρει 
σήµερα µε την ολοκληρωτική κατάρρευση. 

Ο Μιχάλης Μητσόπουλος και 
ο Θοδωρής Πελαγίδης µελετούν τα λάθη 
του ελληνικού πολιτικο-οικονοµικού συστήµατος, 

το ρόλο των ισχυρών οµάδων 
συµφερόντων, τις δυσλειτουργίες των 
επιµέρους αγορών και την εφαρµογή 
του προγράµµατος στήριξης του ∆ΝΤ. Περιγράφουν 

τόσο το πώς οι αποτυχηµένες 
πολιτικές και n διαφθορά έχουν οδηγήσει 

το έθνος στη χρεοκοπία όσο και το 
πώς µπορεί να επιτευχθεί n ανάκαµψη. 
Ένα βιβλίο για την Ελλάδα, και όχι µόνο. 
Εκδόσεις Ψυχογιός 

Κυριακή απόγευµα 
στη Βιέννη 
ΜΑΡΩ ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ 
Να προσέχεις το βλέµµα περισσότερο 
από τα λόγια, της έλεγε. Μην κρίνεις 
από τις πράξεις αυτές καθαυτές. Να γυρεύεις 

την κρυµµένη πρόθεση, εκεί είναι 
n καθαρότητα ή όχι της καρδιάς. 

Ένας εγωπαθής διαλέγει και ρόλο αγίου, 
µοιράζει περιουσίες στην ελεηµοσύνη. 

Μην εµπιστεύεσαι τα συναισθήµατά 
σου, ούτε «αγαπώ», ούτε «δεν 

αγαπώ» να λες εύκολα. ∆εν συµπονάς 
όσο νοµίζεις. Συµπονούµε και από 
ταύτιση, όχι από ανθρωπιά. Είναι ο φόβος 

µη συµβεί και σ' εµάς το ίδιο κακό 
και προληπτικά το προβάρουµε. Πάντα 
εγώ! Ο πλησίον µένει απόµακρη γη. Η 
ουτοπία του άλλου! Η ψυχή είναι πανίσχυρη. 

Μην κολλάς στην ψυχανάλυση, 
προορίζεται για τις πληγές, µετά 

χρειάζεσαι την πνευµατική περιπέτεια, 
µόνη σου! Εκδόσεις Ψuxoyios 
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Πενήντα αποχρώσεις 
του γκρι 
E.L. JAMES 
Η φοιτήτρια Λογοτεχνίας Αναστάζια Στιλ 
παίρνει συνέντευξη για το περιοδικό του 
παν/µίου από τον επιτυχηµένο επιχειρηµατία 

Κρίστιαν Γκρέι. Νιώθει αµέσως τη δύναµη 
της γοητείας του, αλλά ταυτόχρονα 

n σκέψη του της προκαλεί βαθιά ανασφάλεια. 
Προσπαθεί να τον βγάλει από το 

µυαλό της - ώσπου εκείνος εµφανίζεται 
αναπάντεχα στο µαγαζί όπου δουλεύει και 
της προτείνει να βγουν... Όταν εκείνος την 
προειδοποιεί να µείνει σε απόσταση, αυτό 
την κάνει να τον θέλει ακόµα περισσότερο. 

Καθώς ξεκινούν µια παθιασµένη ερωτική 
σχέση, n Αναστάζια ανακαλύπτει περισσότερα 

για τις δικές της επιθυµίες, καθώς 
και για τα σκοτεινά µυστικά που ο 

Γκρέι κρατά κρυµµένα... Το βιβλίο βρίσκεται 
στη µόνιµη λίστα των best-sellers των 
«New York Times» κι έχει ξεπεράσει τα 2O 
εκατ. αντίτυπα! Εκδόσεις Πατάκη 

Τι τρώµε... Ένας επιστή 
µονάς στην κουζίνα µας 
ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΣΣΕΑΣ 
Η γνώση της επιστήµης για τα τρόφιµα, 
τη µαγειρική και τη ζαχαροπλαστική, 
χωρίς να χρειάζεται να γίνετε επιστήµονας. 

Τι ονοµάζουµε τρόφιµα από επιστηµονική 
πλευρά; Τι είναι τα γενετικά 

τροποποιηµένα και τι τα λειτουργικά 
τρόφιµα; Ποια είναι τα συστατικά των τροφίµων; 

Γιατί χαλάνε; Πώς τα συντηρούµε; 
Γιατί n µπριζόλα είναι σκληρή και στεγνή 
στο σπίτι, αλλά µαλακιά και ζουµερή 
στην ταβέρνα; Γιατί όταν βάζουµε 

λεµόνι στο σιρόπι δεν ζαχαρώνει; Σε τι 
διαφέρει το βούτυρο από τη µαργαρίνη; 
Τι είναι τα υποκατάστατα ζάχαρης; Αυτές 
και εκατοντάδες ακόµα απαντήσεις σε 
ερωτήµατα που σχετίζονται µε τα τρόφιµα, 

τη διατροφή και την υγιεινή των 
τροφίµων και µάλιστα µε τρόπο απλό και 
κατανοητό, χωρίς να χρειάζεται να έχετε 

σπουδάσει Χηµεία. Εκδόσεις ∆ίαυλος 
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