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Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Γιατί το αίµα είναι π ζωή 
Συγγραφέας: Φ. Μάριον Κρώφορντ ¦ 

Εκδόσεις: Locus-7 ¦ 
Τιµή: 18,50 € 

«Ας µιλήσουµε για τους ανοµολόγητους 
φόβους µας. ∆εν σας εγγυώµαι ότι θα 
βγει τίποτε το ιδιαίτερο, αν το κάνουµε, 
αλλά είναι κι αυτός ίνας τρόπος για να 
περάσουµε πιο ευχάριστα την ώρα µας. 
Ανατριχιάζοντας!» Ολοι µας (εκτός, φυσικά, 

από τους ψεύτες) φοβόµαστε τα φαντάσµατα, 
τους δαίµονες, τους βρικόλακες 

και όλα γενικά τα πλάσµατα της νύχτας και 
του εφιάλτη (αν, φυσικά, υπάρχουν). Και 
ακριβώς επειδή τα φοβόµαστε, τα λατρεύουµε 

- άλλωστε κάπως έτσι δεν ξεκίνησαν 
κι όλες οι θρησκείες, µε το να λατρεύουµε 
ό,τι φοβόµαστε; 

Η δωδέκατη επίγνωση 
Συγγραφέας: James Redf ield ¦ 

Εκδόσεις ∆ιόπτρα ¦ 
Τιµή: 18 € 

Στις 21 ∆εκεµβρίου του 2012 το Ηµερολόγιο 
των Μάγια θα φτάσει στο τέλος 

του. Πολλοί πιστεύουν ότι πρόκειται για 
έναν οιωνό της Αποκάλυψης. Είναι, όµως; 
Χρησιµοποιώντας τη «µέθοδο της παραβολής» 

και βασισµένος σε δικές του πηγές, ο 
συγγραφέας εξερευνά τις οµοιότητες και 
τις διαφορές ανάµεσα στις θρησκείες του 
κόσµου, αποκαλύπτοντας τα ουσιαστικά 
µηνύµατα που περιέχουν, µηνύµατα που 
µπορούν να ενεργοποιήσουν την εµπειρία 
της πνευµατικότητας και να δηµιουργήσουν 

έτσι ένα νέο κύµα ακεραιότητας και 
µεταρρυθµίσεων 

ZOMBIE 
SURVIVAL GUIDE 

C Ο M Ψ 1 t I I f β Ο r I C T i Ο N 
riOM IHI LIVING DIAC 

The Zombie Survival Guide: 
Complete Protection from the Living Dead 
Συγγραφέας: Max Brooks 

Εκδόσεις: Three Rivers Press Τιµή: 8,70 $* 

Είστε έτοιµοι να αντιµετωπίσετε πς ορδές των 
νεκροζώντανων που ίσως κάποια στιγµή στο 
µέλλον ξεπηδήσουν αρχικά από ένα εργαστήρι 
βιολογικών πειραµάτων και στη συνέχεια επεκταθούν 

σε όλη τη χώρα απειλώντας εσάς και 
την οικογένειά σας; Οι Αµερικανοί φαίνεται 

πως τα τελευταία χρόνια ευαισθητοποιούνται 
ιδιαίτερα σε αυτού του είδους τα σενάρια. 
Ενας από τους καρπούς της ανησυχίας τους 
αυτής αποτελεί και το παρόν έργο -288 σελίδων, 

παρακαλώ- που έχει ως στόχο να σας 
προετοιµάσει για τπ Z-Day (Zombie Day)! 

'Η τιµή είναι ενδεικτική από το amazon.com 
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Οδηγός επιβίωσης 
Συγγραφείς: Joshua Piven & David 
Borgenicht ¦ 

Εκδόσεις: Αιώρα ¦ 
Τιµή: 10 € 

Ενα βιβλίο για να επιβιώσετε στις ξαφνικές 
αναποδιές τπς ζωής. Ειδικοί σάς εξηγούν 
µε απλά λόγια και κατατοπιστικά σχέδια 
όλα όσα πρέπει να ξέρετε, µεταξύ άλλων, 
για να: αποκρούσετε µία επίθεση καρχαρία, 
να επιβιώσετε σε ένα σεισµό, να ξεγεννήσετε 

ένα µωρό σε ταξί, να αντιµετωπίσετε 
ένα δηλητηριώδες φίδι, να βγείτε από 

ένα αυτοκίνητο που βυθίζεται, να ανάψετε 
φωτιά χωρίς σπίρτα, να επιζήσετε αν δεν 
ανοίξει το αλεξίπτωτο και δεκάδες άλλες 
ακραίες καταστάσεις! 

2012: Τι Αλήθεια θα Γίνει; 
Συγγραφείς: Συλλογικό έργο ¦ 

Εκδόσεις: Αρχέτυπο 
¦ Τιµή: 15,30 € 

Ποια είναι n αλήθεια για το ηµερολόγιο 
των Μάγια και τις χαµένες προφητείες του 
Νοστράδαµου; Τι λένε σι επιστήµονες και 
οι σύγχρονες θεωρίες για το 2012; Πλησιάζουµε 

όντως στη συντέλεια του κόσµου; 
Την 21 n ∆εκεµβρίου 201 2 αρχαίες 

προφητείες, σύγχρονοι επιστήµονες και 
γνωστοί µελλοντολόγοι ισχυρίζονται πως 
θα έλθει το τέλος του κόσµου όπως τον 
ξέρουµε. Πρόκειται όµως για τη συντέλεια 
ή για την αρχή µιας νέας εποχής; 

SAS Εγχειρίδιο επιβίωσης 
Συγγραφέας: Barry Davies ΒΕΜ ¦ 

Εκδόσεις: Τουρίκπ 
¦ Τιµή: 22,70 € 

Οι άνθρωποι που εκπαιδεύονται στα εγχειρίδια 
SAS ενεργούν σε οποιοδήποτε µέρος 

του κόσµου, συχνά σε αποµακρυσµένες και 
εχθρικές περιοχές όπου n φύση παρουσιάζει 

τόσους κινδύνους όπως οποιοσδήποτε 
εχθρός. Οι άνδρες των SAS, για να επιβιώσουν 

και να φέρουν σε πέρας τις αποστολές 
τους, εκπαιδεύονται έντονα στην 

τέχνη τπς επιβίωσης. 

JANES WESLEY, HAWI.ES 
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Οδηγός επιβίωσης για το τέλος του κόοµου 
όπως τον ξέρουµε Συγγραφέας: James Wesley Rawles 

Χρειάζεται µόνο ένα απρόσµενο γεγονός για να 
διαταράξει τον τρόπο τπς ζωής µας. Αν λάβει χώρα 
κάποια τροµοκρατική επίθεση, µια πανδηµία, µια 
φυσική/οικολογική καταστροφή ή µια απότοµη 
υποτίµηση του νοµίσµατος και µια οικονοµική κατάρρευση, 

θα αντιµετωπίσετε προβλήµατα που ούτε 
καν είχατε φανταστεί. Πού θα βρίσκετε νερό; Πώς 
θα επικοινωνείτε µε συγγενείς που ζουν µακριά 

σας; Τι θα χρησιµοποιείτε ως καύσιµο; Ο ειδικός της 
επιβίωσης Τζέιµς Εουέσλεϊ Ρόουλς, συγγραφέας και 
δηµιουργός του ιστολογίου SurvivalBlog.com, µοιράζεται 

µαζί σας τα βασικά εργαλεία και τις γνώσεις 
που θα απαιτηθούν για την επιβίωση τπς οικογένειάς 

σας. 

i Εκδόσεις: Eurobooks ¦ Τιµή: 17,10 € 
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