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ALL AROUND
ΔΕΣ,ΑΚΟΥ,
ΔΙΑΒΑΣΕ,
ΔΟΚΙΜΑΣΕ.
ΟΛΕΣ
-ΣΧΕΔΟΝ01ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
ΣΕΜΙΑΣΕΑΙΔΑ.
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
(AUSTRALIA)
Τρίωρο μελοδραματικό έπος με
τονυπερ-φιλόδοξο Μπαζ
Λούρμαν στο τιμόνι, ενώ μπροστά
από την κάμερα δύο mega stars
(Νικόλ Κίντμαν, ΧιουΤζάκμαν) στη
δίνη ενός παθιασμένου έρωτα.

CINEMA

MUSIC

U/ Wayne
Tha Carter III (Universal)
Ο ζωντανόςμαγνήτηςτωνhits μάς
I «κληροδότησε» ένα άλμπουμπου έχει
πουλήσει 2,7 εκατ. αντίτυπα και έχει γίνει
το best seller Towgangstas αλλά και
αυτών που αγαπούντην καλήjazz!

ΠγΠ

THISIS ENGLAND
Μια ανάσα μετά το τέλος του πολέμου
τωνΦόκλαντς, ένας 12χρονοςΑγγλοςθα
I γίνει μέλος μιας συμμορίας skinheads
οε μια ταινία-γροθιά στο στομάχι, που
τιμήθηκε ως ΚαλύτερηΤαινία στα φετινά
Βρετανικά Βραβεία Κινηματογράφου.

BOOK

Κάρολος Ντίκενς
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ
ΚΑΛΑΝΤΑ
Ο Ντίκενς μέσω της ιστορίας του
φιλάργυρου Εμπενίζερ Σκρουτζ που
διδάσκεται το νόημα των Χριστουγέννων
δημιούργησε ένα αγαπημένοχριστουγεννιάτικο
μύθο. ΕκδόσειςΠατάκη

RESTO

«REBORN
SUNDAYS»
ΜΕΤΗΜΑΓΚΥ
Κάθε Κυριακή n ΜάγκυΧαραλαμπίδου
«αναγεννά» όσους επισκεφτούν
το Vitrine Bellehelene στην Πολιτεία.
Κάντε από σήμερα την αρχή, στις 7 το
απόγευμα. ΚωνσταντίνουΠαλαιολόγου1,
πλατεία Πολιτείας,www.vitrine.gr

KAWrfA I i

www.clipnews.gr

ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΠΑ ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ
(BEDTIME
STORIES)
Ιστορίες που διαδραματίζονται οε
κάθε τόπο και κάθε εποχή ζωντανεύουν
στα παραμύθια που διηγείται
ο Ανταμ Σάντλερ στα ανίψια
του λίγο πριν τα βάλει για ύπνο.
Kanye West
808's & Heartbreak (Universal)
Πριν από λίγο καιρό, ο West είχε «απειλήσει»
πωςθα κυκλοφορούσε CD στο
οποίο δεν θα ράπαρε όπως συνήθως.
Η «απειλή» έγινε πραγματικότητα.
Ευτυχώς! i
INDIANAJONES
- THECOMPLETE
COLLECTION
Ιδανικότατη εποχήγια να κυκλοφορήσει
το συλλεκτικό αυτό box set με τις τρεις
πρώτες ταινίες της σειράς αλλά και την
τελευταία περιπέτεια, Toβασίλειο του
κρυστάλλινου κρανίου.
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΤΖΕΝΤΑ
Ένα αφήγημα στο οποίο αναβιώνουν
πρόσωπαυπαρκτά, αυθεντικές μυρωδιές
και αρώματα της Αραβίας, που
ανασυστήνουν την ατμόσφαιρα της
Ανατολής. ΕκδόσειςΚαστανιώτηΒ.M.
ΠΟΡΤΑΣΤΕ
ΣΑΝΠΑΣΑΣ
To αυθενχικό πολίτικο εστιατόριο της
Γλυφάδας ανανεώθηκε γευστικά και
έφερε νέους Τούρκους ψήστες για να
μας μαγειρέψουν τα καλύτερα κεμπάπ.
Kiliza, Κωνσταντινουπόλεως
13,Γλυφάδα,
τηλ.: 210-8944648. Ν,Λ.

