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hot update
ΦΟΡΑΜΕ ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΠΡΟΣΠΕΡΝΑΜΕ ΤΑ ΣΤΡΑΒΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΔΑ 
ΚΑΙ ΦΛΕΡΤΑΡΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΦΡΕΣΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Είναι να μην ακούσουμε για πάρτι καλοκαιρινό κάτω από τον 
έναστρο ουρανό. Αυτήν τη φορά θα είναι μια βραδιά με πολλές 
εκπλήξεις, fire shows, show από επαγγελματίες χορευτές, break 
dance και φυσικά πάρα πολλή μουσική, με αφορμή τη μεγαλύτερη 
υπαίθρια μουσική εκδήλωση που έγινε ποτέ στην Κύπρο με τίτλο 
«Summer Fever». Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν Κύπριοι 
μουσικοί καλλιτέχνες, γνωστοί στο νησί μας αλλά και το εξωτε-
ρικό. Σημειώστε το από τώρα στην ατζέντα σας: Σάββατο, 23 
Ιουνίου, στο Governor’s Beach. Για περισσότερες πληροφορίες, 
τηλ. 25108237, 99846974. 
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«Summer Fever» 

Grande διάκριση! 
Το ξενοδοχείο Grand 
Resort Limassol είναι 
ένα από τα ομορφότερα 
της πόλης. Μόλις απέκτησε μάλιστα 
το πιστοποιητικό υπεροχής Certificate 
of Excellence 2012 τής ιστοσελίδας 
TripAdvisor.com, της μεγαλύτερης 
πλατφόρμας πληροφοριών ταξιδίου στον 
κόσμο. Η συγκεκριμένη διάκριση απονέ-
μεται από την TripAdvisor.com απο-
κλειστικά στα ανά τον κόσμο ξενοδοχεία 
που πληρούν τις μέγιστες προδιαγραφές 
ποιότητας, εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. 
Ο Valentino στΟ μπάλέτΟ! 
Όχι δεν θα τον δούμε να χορεύει, αλλά 
να πρωταγωνιστεί στο New York City 
Ballet, αφού θα εμπνευστεί τις 
δημιουργίες για τα δημοφιλή 
μπαλέτα. Η συνεργασία τους 
θα γίνει το φθινόπωρο για τρία 
κομμάτια χορογραφημένα από 
τον Peter Martins, τα οποία θα 
συμμετάσχουν στο φθινοπωρινό 
γκαλά τού New York City Ballet. 
«larGer than life»
Η φαντασία μαγεύει μικρούς και μεγά-
λους. Και η ιδέα ότι μικρά ανθρωπάκια 
«ξυπνούν» τα βράδια και ζουν τη δική 
τους ζωή, τα κάνει όλα πολύ μαγικά! O 
φωτογράφος Vincent Bousserez συνε-
χίζει τη σειρά του «Larger than life» και 

αυτήν τη φορά συνεργάζεται 
με τον οίκο Louis Vuitton. 
Το αποτέλεσμα; Ένας φα-
νταστικός κόσμος μικρο-
σκοπικών ανθρώπων, οι 
οποίοι εμφανίζονται μόνο τα 

βράδια. Βλέπουμε παίκτες του γκολφ να 
απολαμβάνουν το παιχνίδι τους, εργάτες, 
ένα νιόπαντρο ζευγάρι, όλοι να κάνουν 
κάτι χρησιμοποιώντας τις τσάντες ή τα 
λογότυπα του οίκου!
άξέσΟυάρ!  
Στα χέρια μας, δίνοντας χρώμα στην 
καθημερινότητα μας και στυλ στη ζωή 
μας, τα χρωματιστά αυτά βραχιολάκια 
θα μας συνοδεύουν παντού! 
Είναι φτιαγμένα από ανθε-
κτικό νήμα και διατίθενται 
σε διάφορα διακοσμητικά 
σύμβολα, ανάλογα με τη 
διάθεσή μας! Τα βρίσκουμε 
στο DT Despina Tziapoura, 
Jewelry Boutique (Γωνία 
Θεμιστοκλή Δέρβη και Στασικράτους 
11Γ, Λευκωσία). Για περισσότερες πλη-
ροφορίες, τηλ. 22672267.

«ΓΎΡΙΣΕ ΣΕΛΙΔΑ» 
Ο Άδωνις πάλεψε σκληρά στη ζωή του. Γνώρι-
σε την πείνα, την εξαθλίωση, μα τα κατάφερε. 
Η αγάπη της Δανάης ήρθε να συμπληρώσει 

την ευτυχία του. Μα τα σχέδια της μοίρας είναι πολύπλοκα, 
κι αδιαφορούν για τις επιθυμίες των ανθρώπων. Το νέο 
βιβλίο του Κύπριου συγγραφέα Όμηρου Αβραμίδη, «Γύρισε 
σελίδα», κυκλοφορεί εδώ και μερικές ημέρες και θα μας 
κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον από την αρχή μέχρι το τέλος.  

νέες κυκλοφορίες

βιβλία

Mykonos 
theoxenia 
Τις καλύτερες καλοκαιρινές 
εμπειρίες τις ζεις δίπλα στο 
κύμα. Jackie Kennedy Ωνάση, 
Grace Kelly αλλά και άλλες διά-
σημες προχωπικότητες είχαν ως 
πρώτη τους επιλογή το Mykonos 
Theoxenia. Είναι κτισμένο τη 
δεκαετία του ’60 από τον Άρη 
Κωνσταντινίδη και πρόσφατα 

πλήρως ανακαινισμένο από τον καταξιωμένο διακοσμη-
τή Άγγελο Αγγελόπουλο και πλέον αποτελεί παράδοση 
για χαλάρωση, φιλοξενία και αξέχαστες διακοπές! 
Πόσω μάλλον όταν γνωρίζεις πως υπάρχουν και απευ-
θείας πτήσεις τρεις φορές την εβδομάδα για Μύκονο. 
Info: www.mykonostheoxenia.com

ΚΎΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ AΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ: «Φεγγάρι 
δύο ημερών» της αγαπημένης συγγραφέως των best seller, 
Cecelia Ahern, που επιστρέφει με ένα πανέξυπνο και καυστικό 
μυθιστόρημα που μιλά για τις ζωές όλων μας και μας προκαλεί 
να κοιτάξουμε στον καθρέφτη και να πούμε την αλήθεια. 

 HOT NEWS: Μόλις κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες

           της Lindsay Lohan ως Elizabeth Taylor, με αφορμή την ταινία 

 όπου θα υποδυθεί τη σπουδαία ηθοποιό

keep in mind! 


