Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΑΡΜΟΝΙΑ
Ημερομηνία: Κυριακή, 14-11-2010
Σελίδα: 159
Μέγεθος: 439 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 92790
Επικοινωνία εντύπου: (210) 6061.000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ

time OUT
Κάντε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα
και αφήστε τη φαντασία να ταξιδέψει μακριά.
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ΕΙΣΑΙ το ΚΑΡΜΑ
Tns Αλεξία5

μου

G

μογελαστός χιονάνθρωπος,

Καλογεροπούλου

ο Ταρανδούλης, ακούραστος

Βοηθός του Αϊ-Βασίλη, και ο Ονειρούλης, το αξιολάτρευτο

MSc,

εκδόσεις «ALLEGRO»
Πάλι μια από τα ίδια;'Evas ακόμα έρωτας που δεν στέριωσε;

αρκουδάκι. Και φυσικά... ο ίδιος ο Αϊ-Βασίλης.

Όλα μπορούν
να θεραπευτούν
Εκεί που όλα αρχίζουν καλά, τελειώνουν με πίκρα κα
ένα ατελείωτο κενό. Αυτό το κενό θα καταφέρετε να το καλύψετε του Martin Brofman, εκδόσεις «Διόπτρα»
με επιτυχία διαβάζοντας προσεκτικά αυτό το βιβλίο.
Η συγγραφέας, n ταλαντούχα και επιτυχημένη δημοσιογράφος
του ΑΡΜΟΝΙΑ, Αλεξία Καλογεροπούλου, επιχειρεί μέσα

To Βιβλίο αυτό απευθύνεται ανεπιφύλακτα,

σε όλους όσους

υποφέρουν συχνά ή περιστασιακά από λιγότερο ή
περισσότερο

σοβαρές παθήσεις, οξείες ή χρόνιες. Πρόκειται

από την απομυθοποίηση κοινών πεποιθήσεων για τη δημιουργία
για το θεραπευτικό σύστημα που ανέπτυξε ο M.
μιας ερωτικής σχέσης να σας οδηγήσει στην αδελφή
Μπρόφμαν συνδυάζει αριστοτεχνικά τη δυτική ψυχολογία
ψυχή.Ίσως να βρίσκεται ήδη δίπλα οας.
Ο παράξενος

επισκέπτης

του Βασίλη Τερζόπουλου,

της Ονειρούπολης
εκδόσεις

με τις ανατολικές φιλοσοφίες.
Ας αποφασίσει

ο χρόνος

«Άγκυρα»

τη5Έλση5 Τσουκαράκη,
εκδόσεις «Ψuxoyios»
Αρώματα γλυκών, κάλαντα, πακέτα με δώρα, χιονονιφάδες,
Γνωρίζονταν από μαθήτριες. Μαζί στις πρώτες εφηβικές αναζητήσεις
φωτεινά λαμπιόνια ανακατεύονται σε μια τρυφερή χριστουγεννιάτικη του νου και της καρδιάς, μαζί στα πρώτα χτυποκάρδια.
ιστορία, που απέσπασε το 1ο βραβείο στον
Κι ύστερα τράβηξαν n καθεμιά το δρόμο της. Προσπάθησαν
πρώτο διαγωνισμό συγγραφής παραμυθιού της Ονειρούπολης
πάλι μαζί να ανασυγκροτήσουν τη ζωή τους. Η μια,
του Δήμου Δράμας. Ο ταλαντούχος συγγραφέας με
διαλυμένη στην ψυχή από την κακοποίηση του κορμιού της,
απίστευτη μαεστρία μάς ξεναγεί στην Ονειρούπολη, τη μαγευτική n άλλη χτυπημένη στο σώμα από ύπουλη αρρώστια. Μια ιστορία
χριστουγεννιάτικη πολιτεία που ανοίγει τις πύλες της
για τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής και της φιλίας
σε μικρούς και μεγάλους! Εκεί είναι και ο Χιονούλης, ο χα¬
αλλά και για τις δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή.
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