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Για σένα 
lo Charity Beach Volleyball 
Festival 
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ, 12-15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 
Η άθληση είναι το καλύτερο πράγµα 
που µπορείς να κάνεις οτον εαυτό 
σου. Οταν τη συνδυάζεις µε έναν 
ευγενή φιλανθρωπικό σκοπό, άηως 
το να Βοηθήσεις ιδρύµατα µε παιδιά 
µε ειδικές ανάγκες, µόνο καλό µπορείς 

να κάνεις στον εαυτό σου και στην 
κοινωνία. 

Λουκάς Μέζης - Shoot Me [ένα 
τελευταίο κλικ] 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ IΒίΣΚΟΣ 

Ο Αλέξανδρος 
γυρίζει στην 
Αθήνα µετά 
από µία απόπειρα 

µετανάοτευσης 
που 

πήγε στραβά. 
Αγωνίζεταινα 
βρει τον εαυτό 
του, µέοα από 
τις φωτογραφίες 

που αποµένουν 
να βγουν στο φιλµ της 

µηχανήςτου. θατα καταφέρει; Και 
είναι π Μύκονος το καλύτερο µέρος 
γι' αυτό το προτζεκτ; 
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l.nea C a ioli - Messi: Η βιογραφία 
ενόςµύδου 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
Μπορεί να λατρεύεις το ποδόσφαιρο 
καινά θεωρείς τον Μέσσι έναν εκπληκτικό 

ποδοσφαιριστή, αλλά σίγουρα 
δεν ξέρεις τα πάντα για την πορεία, 
που τον οδήγησε από τις φτωχογειτονιές 

τηςΑργεντινήςστο Καµπ Νου. 
Τσέκαρε αυτήν την εξαιρετική Βιογραφία, 

για να καλύψεις τα κενό σου. 

Με τους φίλους 
Ολυµπιακοί 2012 
ΛΟΝ∆ΙΝΟ, 27 ΙΟΥΛΙΟΥ-12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
∆εκάδεςαθλήµατα, χιλιάδες 
αθλητές. 200.000 άνθρωποι που 
στηρίζουν τη διοργάνωση περιµένουν 

εσένα κι άλλα U δισεκατοµµύρια 
θεατές, που θα παρακολουθήσουν 

φέτος τους Ολυµπιακούς του 
Λονδίνου. 

Μιχάλης Ap ναούτης LEG A C Y 
8 ΙΟΥΛΙΟΥ. ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΠΑΛΗΣ ΑΝΩ 
ΛΙΟΣΙΩΝ 
Ο δικός µας Mighty Mike έρχεται να 
διαγωνιατείγια πρώτη φορά επίσηµα 

στην Ελλάδα. Στις 8 Ιουλίου, 
θα διεκδικήσει τη ζώνη του WPBF. 
Μετά θα προσπαθήσουµε να τον 
κάνουµε να δώσει και µία γροθιά 
στο κατεστηµένο. Είναι ο µόνος που 
µπορείνα καταφέρει κάτι. 

Street Fighter X Tefcken 
PLAYSTATION 3 
Τρεις είναι οι κύριες σχολές των 
beat 'em up: Street Fighter, Mortal 
Kombat KaiTekken. Τώρα µπορείς 
να πάρεις τους παίκτες του Street 
Fighter καινά σαπίσεις τους αντίστοιχους 

του Tekken. Προσοχή: αν 
µαζευτείς µε φίλους, µπορείνα 
χάσετε ώρες ολόκληρες µε τα χειριστήρια 

στο χέρι. 

Με την κοπέλα σου 
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Exit Festival 
NOVI SANT. 12-15 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Στην Ελλάδα, τα αξιοπρεπή µουσικά 
φεστιβάλ είναι πολύ σπάνια. Τώρα 
µπορείς να πας στο Φρούριο 
Petrovaradin στο ΝόΒι Σανττης 
Σερβίας καινά δεις Ισε 7 stages] 
πάνω οπό 80 συγκροτήµατα. 
Μεταξύ τους, οι Guns n' Roses, n 
Erykah Badu και οι New Order. Οι 
διοργανωτές µείωσαν ειδικά για την 
Ελλάδα το εισιτήριο σε 74 € [ano το 
Ticket House και το ticketpro.gr). 

∆ηµήτρης Αλεζίον - Αλάτι 
Κόκκινο 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
∆ΙΟΠΤΡΑ 
Toνησίτης 
Σκύρου 
αναστατώνεται 

ano 
έναν 
δυνατό 
σεισµό. 
Στη διάρκεια 

του 
δολοφονείται 

µία 
δεκαεξάχρονη. Ga καταφέρει ο 
αστυνόµοςΨαθάςνα διαλευκάνει 
αυτόν τον ύποπτο θάνατο; Ενα 
καλοκαιρινό -κι ελληνικό- αστυνοµικό 

µυθιστόρηµα, που δεν έχει 
τίποτε να ζηλέψει από τα αντίστοιχα 

του εξωτερικού. 

Garbage - Not Your Kind of 
People 
Ο Butch Vig και οι συνοδοιπόροι του 
µετά ano µακρο σιωπή [7 χρόνια) 
αποφασίζουν να Βουτήξουν πάλι 
στην 90s κολυµπήθρα, για να βγάλουν 

ένα δίσκο που θυµίζει τους 
ανεπανάληπτους δύο ηρώτουςτου 
συγκροτήµατος. 

Με την οικογένεια 
Τζάκλιν Ουίλσον - Πώς να 
επιβιώσεις στην κατασκήνωση 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
Οι κατασκηνώσεις είναι για σένα 
ένας βολικός τρόπος για να µείνεις 
µόνος σου µε τη γυναίκα σου και ταυτόχρονα 

ναπεράσεικαιτοπαιδίσου 
καλά. Για το γιο σου, όµως. είναι µία 
περίοδοςγεµάτη στρες, νέεςγνωριµίες 

και δραστηριότητες, που µπορούν 
να το σηµαδέψουν για µια ζωή 

(π.x.το πινγκ-πονγκ]. Πάρε τούτον 
απόλυτο οδηγό επιβίωσης. 

Ice Age Φ Ο Χορός τω v Ηπείρω v 
To Ice Age A είναι µία πρωτοποριακή 
ταινία όχι µόνο για το φανταστικό 
3D ούτε για το σενάριο που θα κάνει 
το παιδί σου να γελάει µέχρι το άλλο 
πρωί. Κυρίως είναι πρωτοποριακό, 
γιατί πρώτη φορά παρουσιάζει ένα 
βελανίδι σαν γεωλογικό γεγονός 
που µετακινεί ηπείρους. 

Mario Party 9 
WII 
Αν σου τη σπάει να Βλέπεις το παιδί 
σου να παίζει ραλάκια σαν αυτιστικό, 

πάρε τούτο Mario Party 9. 
Είναι το απόλυτο party game, αφού 
έχει υποστήριξη για πολλούς παίκτες 

και πάνω από 80 καινούργια 
mi πί-games, που θα εκπαιδεύσουν 
και θα ακονίσουν το µυαλό του. 

Επένδυσε σε Σένα 

www.clipnews.gr


