Είδος: Περιοδικό / Κύριο
Ημερομηνία: Πέμπτη, 01-04-2010
Σελίδα: 56
Μέγεθος: 504 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 25580
Επικοινωνία εντύπου: 210 2705000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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Ώρα για
αγορά
Από τη
Chopard
με αγάπη

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΟΥ
ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΝΑ ΖΕΙΣ
Με όπλα από την ψυχολογία μέχρι την αμπελοφιλοσοφία,
τα self-help books υπόσχονται λύσεις στις μικρές
δυσλειτουργίες
της ζωής σου. Σου μαζέψαμε
οκτώ και αποστάξαμε τη βασική τους συμβουλή.
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Αντιμετώπισε το κοινωνικό

Πού θα το
βρεις: Πάρε
χαρτί και
μολύβι και
σημείωνε:
Kassis,
ξενοδοχείο
Athenaeum
Intercontinental,
Συγγρού
89, τηλ. 2109249823-4
Α.Κ.

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ
ΜΕΤΗΝΤΥΧΗ
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.«bra A. Hope · Richard G Heimberg
Harlan R Juster . Gyntrt'a L Turx
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Αν ως τώρα
δεν έβρισκες
το ρολόι
χειρός που
είχες πλάσει
ως ιδανικό
στη φαντασία
σου, ετοιμάσου
να
εκπλαγείς,
μαθαίνοντας
ότι και τα
πιο υπέροχα
όνειρα καμιά
φορά γίνονται
πραγματικότητα.
Ο οίκος
Chopard
παρουσιάζει
το Mille Miglia
Gran Turismo
XL, Chrono
Split Second
Speed, Black
οε limited
edition
- και, ναι,
σου κόβει την
ανάσα,όπως
ακριβώς και
το όνομα του.

άγχος

