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Γαψλεττερ
Τηανκ ψου φορ ρεαδινγ γαψλεττερ. Μαψβε ψου ηαϖε κνοωλεδγε τηατ, πεοπλε ηαϖε σεαρχη
ηυνδρεδσ τιµεσ φορ τηειρ χηοσεν ρεαδινγσ λικε τηισ γαψλεττερ, βυτ ενδ υπ ιν ινφεχτιουσ
δοωνλοαδσ.
Ρατηερ τηαν ενϕοψινγ α γοοδ βοοκ ωιτη α χυπ οφ χοφφεε ιν τηε αφτερνοον, ινστεαδ τηεψ αρε
φαχινγ ωιτη σοµε ηαρµφυλ βυγσ ινσιδε τηειρ λαπτοπ.
γαψλεττερ ισ αϖαιλαβλε ιν ουρ βοοκ χολλεχτιον αν ονλινε αχχεσσ το ιτ ισ σετ ασ πυβλιχ σο
ψου χαν δοωνλοαδ ιτ ινσταντλψ.
Ουρ βοοκσ χολλεχτιον σαϖεσ ιν µυλτιπλε χουντριεσ, αλλοωινγ ψου το γετ τηε µοστ λεσσ
λατενχψ τιµε το δοωνλοαδ ανψ οφ ουρ βοοκσ λικε τηισ ονε.
Κινδλψ σαψ, τηε γαψλεττερ ισ υνιϖερσαλλψ χοµπατιβλε ωιτη ανψ δεϖιχεσ το ρεαδ
Γαψλεττερ
ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ βεγαν ιν 2008 ασ α ωεεκλψ εµαιλ νεωσλεττερ το ηελπ πεοπλε συχη ασ ψουρσελφ
φιγυρε ουτ ωηατ το δο ωιτη ψουρ φρεε τιµε. Ιν 2014 ωε λαυνχηεδ α πριντεδ µαγαζινε
αϖαιλαβλε φορ πυρχηασε ονλινε ανδ ατ βοοκστορεσ ωορλδωιδε.. ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ.χοµ χονταινσ
αλλ τηε χοντεντ ωε ωιση ωε χουλδ πυτ ιν τηε λεττερ εαχη ωεεκ: ιντερϖιεωσ, πηοτο λιβραριεσ,
ϖιδεοσ, ανδ µυχη µορε.
ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ
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Σηοωινγ αλλ 20 ρεσυλτσ. ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ Ισσυε 13 ∃ 25.00 Αδδ το χαρτ ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ Ισσυε 12 ∃
25.00 Αδδ το χαρτ ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ Ισσυε 12 ∃ 25.00 Αδδ το χαρτ ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ Ισσυε 11
ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ Σηοπ − ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ Σηοπ
116.7κ Φολλοωερσ, 1,215 Φολλοωινγ, 2,531 Ποστσ − Σεε Ινσταγραµ πηοτοσ ανδ ϖιδεοσ φροµ
ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ ? (≅γαψλεττερ)
ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ ? (≅γαψλεττερ) Ινσταγραµ πηοτοσ ανδ ϖιδεοσ
ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ ισ α ωεεκλψ νεωσλεττερ φυλλ οφ τηινγσ ψου σηουλδ βε δοινγ ωιτη ψουρ λιφε.
Νοω γετ το ιτ. Σιγν υπ ατ ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ.ΧΟΜ
ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ − ςιµεο
Γαψλεττερ ισ α βιαννυαλ πριντ µαγαζινε ανδ ωεεκλψ εµαιλ νεωσλεττερ χηρονιχλινγ θυεερ
αρτ, χυλτυρε ανδ νιγητλιφε ιν Νεω Ψορκ. Φουνδεδ ιν 2008 βψ Τοµ ϑαχκσον ανδ Αβι Βενιτεζ,
Γαψλεττερ βεγαν ασ α ωεεκλψ γυιδε το αλτερνατιϖε γαψ ανδ θυεερ εϖεντσ ιν Νεω Ψορκ Χιτψ.
Ιν 2014, Γαψλεττερ λαυνχηεδ α πριντεδ µαγαζινε ανδ ωεβσιτε χοϖερινγ α ρανγε οφ εξπανδεδ
τοπιχσ συχη ασ φασηιον, µυσιχ, αρτ, ανδ λιτερατυρε.
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Γαψλεττερ − Ωικιπεδια
Γαψλεττερ Ισσυε 9 Λιµιτεδ Εδιτιον ∃ 35.00. Αδδ το χαρτ. Γαψλεττερ Ισσυε 9 ∃ 20.00. Ρεαδ
µορε. ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ Ισσυε 8 ∃ 20.00. Αδδ το χαρτ. ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ Ισσυε 8 ∃ 20.00. Αδδ το χαρτ.
ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ Ισσυε 7 ∃ 20.00. Αδδ το χαρτ. ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ Ισσυε 6 ∃ 20.00. Αδδ το χαρτ. Φαν
Φαϖοριτεσ. ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ Ισσυε 13 ∃ 25.00. Αδδ το χαρτ.
Ηοµεπαγε − ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ Σηοπ
γαψλεττερ ςεριφιεδ ΕΞΧΛΥΣΙςΕ ςΙ∆ΕΟ ΠΡΕΜΙΕΡΕ: Μιχηαελ Λοϖε Μιχηαελ (
≅µιχηαελξοµιχηαελ ) ωασ αττενδινγ α ποετρψ ωορκσηοπ ιν Προϖινχετοων, ΜΑ ωηεν τηεψ
πεννεδ τηε φιρστ λινεσ οφ Αµεριχαν Φλαγ Βικινι. ≅ειλεεν.µψλεσ ωασ λεαδινγ τηε ωεεκ−
λονγ ωορκσηοπ.
ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ ? ον Ινσταγραµ: ΕΞΧΛΥΣΙςΕ ςΙ∆ΕΟ ΠΡΕΜΙΕΡΕ ...
ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ. 346,169 λικεσ • 430 ταλκινγ αβουτ τηισ. Βρινγ µορε λοϖε ιντο τηε ωορλδ ατ
ΩΩΩ.ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ.ΧΟΜ
ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ − Ηοµε | Φαχεβοοκ
ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ. 346,206 λικεσ • 100 ταλκινγ αβουτ τηισ. Βρινγ µορε λοϖε ιντο τηε ωορλδ ατ
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ΩΩΩ.ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ.ΧΟΜ
ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ − Ηοµε | Φαχεβοοκ
Ωε ωουλδ λικε το σηοω ψου α δεσχριπτιον ηερε βυτ τηε σιτε ωοντ αλλοω υσ.
ΓαψΛεττερ (≅ΓαψΛεττερ) Τωιττερ
Φρανκ Οχεαν Γαψλεττερ Χλασσιχ Τ Σηιρτ φορ Μεν Ωοµεν Υνισεξ. ∃18.99 ∃ 18. 99. ∃9.99
σηιππινγ. Μαξιµυµ Στρενγτη Ηορνψ Γοατ Ωεεδ φορ Ωοµεν ανδ Μεν, 1550µγ Περ Σερϖινγ, 90
Χαπσυλεσ, Ποωερφυλλψ Συππορτσ Ενεργψ, Περφορµανχε ανδ Ιµµυνε Σψστεµ, Νο ΓΜΟσ. 4.0
ουτ οφ 5 σταρσ 113. ∃19.95 ∃ 19. 95 (∃0.22/Χουντ)
Αµαζον.χοµ: γαψλεττερ
Μυχη λοϖε το ≅γαψλεττερ ?≅χολλιερσχηορρστυδιο ?? ανδ ≅ϕασονριδερ (φορ λεττινγ µε
βορροω ηισ παντσ???) ανδ εϖερψονε ωηο ηελπεδ ουτ ον σετ ιτ ωασ α λοτ οφ φυν! Α ποστ
σηαρεδ βψ Φρανκ ...
Φρανκ Οχεαν ταλκσ ∆εφ ϑαµ ρεχορδ λαβελ δραµα, σοχιαλ µεδια ...
ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ Ισσυε 4 Τοτε Βαγ−γαψλεττερ. Τοτε Βαγ. ∃ 34.00. ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ Ισσυε 4 Βασεβαλλ
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Ηατ−γαψλεττερ. Βασεβαλλ Ηατ. ∃ 58.00. ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ Ισσυε 4 Τ σηιρτ−γαψλεττερ. Χοττον Τ−
σηιρτ. ∃ 45.00. ΠΑΟΜ Προ Σιζινγ Σηιππινγ & Ρετυρνσ ΦΑΘ Ωηολεσαλε Τερµσ & Χονδιτιονσ ...
γαψλεττερ ΠΑΟΜ
Τηε εϖερ−ελυσιϖε Φρανκ Οχεαν σατ δοων φορ α νεω ιντερϖιεω ωιτη ΓαψΛεττερ µαγαζινε,
ωηερε ηε δισχυσσεδ τηε ινφαµουσ λαβελ φακε−ουτ τηατ λεδ το τηε βαχκ−το−βαχκ ρελεασε οφ
Ενδλεσσ ανδ Βλονδε ιν 2016 ...
Φρανκ Οχεαν Οπενσ Υπ Αβουτ Φινεσσινγ ∆εφ ϑαµ Ωιτη ∋Βλονδε ...
Γαψλεττερ ισ α βιαννυαλ πριντ µαγαζινε ανδ ωεεκλψ εµαιλ νεωσλεττερ χηρονιχλινγ θυεερ
αρτ, χυλτυρε ανδ νιγητλιφε ιν Νεω Ψορκ. Φουνδεδ ιν 2008 βψ Τοµ ϑαχκσον ανδ Αβι Βενιτεζ,
Γαψλεττερ βεγαν ασ α ωεεκλψ γυιδε το αλτερνατιϖε γαψ ανδ θυεερ εϖεντσ ιν Νεω Ψορκ Χιτψ.
Ιν 2014, Γαψλεττερ λαυνχηεδ α πριντεδ µαγαζινε ανδ ωεβσιτε χοϖερινγ α ρανγε οφ εξπανδεδ
τοπιχσ συχη ασ φασηιον, µυσιχ, αρτ, ανδ λιτερατυρε.
Γαψλεττερ − Ωικιπεδια
ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ µαγαζινε ισ τηε βιαννυαλ πριντ χοµπανιον οφ τηε ηυγελψ ποπυλαρ ωεεκλψ
εµαιλ νεωσλεττερ χρεατεδ ιν 2009 το ηελπ δισχερνινγ ηοµοσεξυαλσ ιν Νεω Ψορκ φιγυρε ουτ
ωηατ το δο ωιτη τηειρ τιµε. Τηε νεωσλεττερ φεατυρεσ τηε βεστ οφ χυλτυρε, φροµ παρτιεσ το
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αρτ οπενινγσ, φιλµσ ανδ περφορµανχε, ανδ ρεαχηεσ οϖερ 50,000 συβσχριβερσ εαχη ωεεκ.
Αµαζον.χοµ: ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ (9780692265994): Βενιτεζ, Αβι ...
Μυχη λοϖε το ≅γαψλεττερ ≅χολλιερσχηορρστυδιο ?? ανδ ≅ϕασονριδερ (φορ λεττινγ µε
βορροω ηισ παντσ ) ανδ εϖερψονε ωηο ηελπεδ ουτ ον σετ ιτ ωασ α λοτ οφ φυν! Α ποστ σηαρεδ
βψ Φρανκ (≅βλονδεδ) ον ...
Φρανκ Οχεαν Οπενσ Υπ Ιν Ραρε Ιντερϖιεω Φορ ∋Γαψλεττερ ...
Ισσυε 4 οφ ουρ φαϖοριτε γαψ µαγ, Γαψλεττερ, φεατυρεσ πηοτογραπησ βψ Αλϖιν Βαλτροπ,
Χαµπβελλ Αδδψ, Σλαϖα Μαγυτιν ανδ ςινχεντ ∆ιλιο, τεξτ βψ αυτηορ οφ Γαψ Σεµιοτιχσ, Ηαλ
Φισχηερ ανδ αν ιντερϖιεω βψ Εδµυνδ Ωηιτε, αµονγστ µανψ οτηερσ. Ανδ φορ τηισ ϖερψ ισσυε
ωε∋ϖε χρεατεδ α λιµιτεδ εδιτιον χολλεχτιον οφ ηατσ, τ−σηιρτσ ανδ
Γαψλεττερ ΠΑΟΜ
Τηε Βλονδε αρτιστ σατ δοων ωιτη ∋Γαψλεττερ∋ το γραχε τηε χοϖερ οφ τηειρ λατεστ ισσυε,
ωηιχη ρελεασεδ ον Τυεσδαψ (Απριλ 16). Οχεαν οπενεδ υπ αβουτ τηρουγηουτ τηε ιντερϖιεω το
τουχη ον ηισ χρεατιϖε ...
Φρανκ Οχεαν∋σ ∋Γαψλεττερ∋ Ιντερϖιεω: Ταλκσ ∆εφ ϑαµ Σπλιτ ...
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Γ Α Ψ Λ Ε Τ Τ Ε Ρ ΙΣΣΥΕ 10 ΦΡΑΝΚ ΟΧΕΑΝ ΓΑΨΛΕΤΤΕΡ ισ αν ινδεπενδεντ πυβλιχατιον
φουνδεδ βψ Τοµ ϑαχκσον ανδ Αβι Βενιτεζ ιν 2008. Ιτ γοτ ιτσ σταρτ ιν 2008 ασ ωεεκλψ γυιδε το
αλτερνατιϖε γαψ ανδ θυεερ εϖεντσ ιν Νεω Ψορκ Χιτψ, ανδ ιν 2014 ιτ βεχαµε α πριντ µαγαζινε
ασ ωελλ. Τηε µαγαζινε σηοωχασεσ θυεερ αρτ ανδ χυλτυρε ανδ ισ πριντεδ βιαννυαλλψ.
Χοπψριγητ χοδε : 8ε3χ726φ1ααδε81α8α23αφ53χ5β4βφ14
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