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Ώρα για διάβασμα! 
Έξι μοναδικές εκδόσεις που θα σου χαρίσουν στιγμές χαλάρωσης. 

ΥΓΕΙΑ- ΑΣΚΗΣΗ-ΦΥΧΟΛΟΓΪαΙ 

N 
The Abs Diet 
David Zinczenko-Ted Spiker ¦ 

Εκδόσεις Λυμπέρη 
Μία νέα συλλεκτική έκδοση του 
περιοδικού Men's Health στην 
οποία θα βρεις εβδομαδιαία 
προγράμματα διατροφής και 
γυμναστικής που θα σε Βοηθήσουν 

να καις λίπο$ κάθε μέρα, 
κάθε στιγμή- ακόμα και όταν 
κοιμάσαι. 
Τιμή: €9,90 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 

Η εξαφάνιση 
Chevy Stevens 
si Εκδόσεις Διόπτρα 
Η Chevy Stevens κάνει το συγγραφικό 

ms ντεμπούτο με ένα 
εκπληκτικά δουλεμένο ευφάνταστο 

μυθιστόρημα, γεμάτο ανατροπές 
που 0α σε μαγέψει από 

την πρώτη σελίδα και θα κρατήσει 
αμείωτο το ενδιαφέρον σου. 

Τιμή: €18,08 

V ' T •fc \ . ._. 

Αγάπη μου απόψε 
θ1 αργήσω 
Φαίδρα Λογοθέτη ¦ 

Εκδόσεκ IBiokos 
Αληθινά περιστατικά, γραμμένα 
σε απλή γλώσσα γύρω από ένα 
πολύπλοκο θέμα, την ανδρική 
απιστία. Αλήθεια, ncos μπορείς 
να καταλάβεις αν σε απατά και 
πώ5 μπορείε να το προλάβεις; Οι 
απαντήσεις στο βιβλίο! 
Τιμή: €15 

Η μουσική 
του κόσμου 
Γιώτα N. ΓουΒέλη 
* Εκδόσεις Διόπτρα 
Ένα Βιβλίο που Ba συζητηθεί 
πολύ και που θα διαβαστεί 
ακόμη περισσότερο. Ένα μυθιστόρημα 

για τα σκαμπανεβάσματα 
της ζωής, που μέοα από 

μια μικρή κοινωνία συνθέτει 
ένα ολόκληρο σύμπαν. 
Τιμή: €19 

Healthy woman 
Συντακτική ομάδα Prevention ¦ 

Εκδόσεις Λυμπέρη 
Ένας ολοκληρωμένος οδηγόςΒιΒλίο 

με 160 τρόπους για να 
ζεις πραγματικά καλύτερα. Η 
πρώτη συλλεκτική έκδοση του 
Prevention περιέχει χρήσιμες 
συμβουλές και έξυπνα tips για 
τη διατροφή, την άσκηση, την υγεία, 

την ομορφιά και την ευεξία. 
Τιμή: €7,90 

Οι φύλακες 
του μυστικού 
David Gibbins ¦ 

Εκδόσεις Διόπτρα 
Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα 

που κόΒει την ανάσα. Ο 
David Gibbins συνδυάζει αριστοτεχνικά 

τα ιστορικά γεγονότα 
με την ευφάνταστη μυθοπλασία 
σε μια ιστορία με ευρηματική 
πλοκή και ασίγαστη ένταση. 
Τιμή: €18,08 

Ώρα για διάβασμα! 
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