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Gina

TEXT GINA T OST ( @GI NATOS T)

rriba l’època de l’any en la qual el consumisme
és més pur. Si no vols perdre amics i familiars
per culpa d’una disputa sobre un regal mal escollit,
és millor que agaﬁs la llista a continuació i la facis
servir com un dogma intocable. Tothom vol tenir a
prop gent que fa presents bonics i originals, sobretot
si són tecnològics. Si segueixes els nostres consells,
ningú voldrà separar-se de tu en tot l’any, i potser ﬁns
i tot pensaran que tens bon gust. Som-hi! X

A

Per al pare

Per a la mare

Per al xicot

Per a la xicota

Full HD, 3D i multijugador
sense haver de tenir la
pantalla partida gràcies
a unes ulleres especials,
aquesta tele de SONY pot
ser la salvació per a més
d’un. Per treure el màxim
rendiment a la PS3.
Per 500 €.

Escombrar és una
llauna increïble, però ja
fa temps que un petit
robot ho pot fer per
tu. Existeixen diverses
versions com la Roomba
d’i-Robot o el Navibot de
Samsung. Des de 300
fins a 900 €.

Batman Arkham City
és un dels favorits per
guanyar el GOTY (Game
of the Year). És la segona
part de l’Asylum i aquest
cop pots jugar fins i tot
amb Catwoman o la
renovada Harley Quinn.
Des de 60 €.

La relació serà més
interessant quan ella
t’apallissi al Gears of War
3. Amb una setmana de
pràctica, seràs l’enveja
dels amics. Un joc de
disparar ben femení amb
músculs i adrenalina.
Des de 60 €.

50 DiR XPERIENCE

Per al germà

Per al millor amic

Per al pitjor enemic

Controlar el teu germà
està xupat amb el
Nokia Lumia 800. Un
smartphone amb
Windows Phone amb
videojocs, una pantalla
tàctil gegant i una
càmera de 8 Mpx. Des
de 270 € (lliure).

Tothom vol lluir un amic
culte, així que un Kindle
Fire, el nou lector d’ebooks d’Amazon pot ser
el regal més gafapasta i
tecnològic. Però posa-hi
pel·lis, revistes i música
a part de llibres quan li
regalis. Per 199 €.

Què fariem sense un bon
enemic? També mereix
ser recordat en aquestes
dates. Per a ell, proposo
la consola PS Vita, que
surt al febrer i que, per
tant, el farà esperar.
No dormirà!
Des de 249 €.
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