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Ατζέντα Βίβλία 

Οι θεοί της 
Ατλαντίδος 
Ντέιβιντ Γκίµπινς 
∆ιόπτρα 

Τιµή 18,50 € 

Στη βυθισµένη νεολιθική 
πόλη της Ατλαντίδας 

στη Μαύρη 
θάλασσα, ο 

υποθαλάσσιος αρχαιολόγος 
Τζακ Χάουαρντ 

ανακαλύπτει 
αρχαία σύµβολα 

στα ερείπια. Μήπως υπάρχει 
µια φρικτή νέα εκδοχή της 

Ατλαντίδας µε νέους απάνθρωπους 
ιερείς; Μήπως το 

Τρίτο Ράιχ είχε κρύψει ένα 
απίστευτα επικίνδυνο όπλο 
που µπορεί µε µια λάθος κίνηση 

να προκαλέσει αφάνταστη 
καταστροφή; Η τροµακτική 

έρευνα αρχίζει... 

Η πηγή 
Μάικλ Κόρντι 
Τραυλός 

Τιµή 18 € 

Η ΠΗΥΛ 

Επιστηµονικό µυθιστόρηµα ακατάπαυστης 
δράσης που διαδραµατίζεται 

στην εξωτική ζούγκλα του 
Αµαζόνιου. Στην καρδιά της ιστορίας 

βρίσκεται 
ένα µυστηριώδες 

χειρόγραφο 
του 

16ου αιώνα, 
που ανακαλύφθηκε 

το 1912 από 
τον συλλέκτη 
παλαιών βιβλίων, 

Βι'λφριντ 
Βόινιτς. 

To «κρυπτόγραµµα του Βόινιτς», 
όπως ονοµάστηκε, αποτελεί πρόκληση 

για τους επαγγελµατίες κρυπταναλυτές 
όλου του κόσµου. Κανείς, 

µέχρι σήµερα, δεν κατάφερε 
να αποκρυπτογραφήσει έστω και 
µία λέξη. 

Η γοητεία µιας συντριβής 
∆ηµήτρης Μάρδας 
Καστανιώτης 

Τιµή 17,04 € 

Τι κρύβεται στα άδυτα 
της πολιτικής; Πόσο 

αδιάφθοροι είναι οι εκπρόσωποι 
µας στη Βουλή 

και την Ευρώπη; Χωράει 
ο έρωτας στη ζωή 

ενός υπηρέτη του κοινού συµφέροντος; Αρκεί 
n εκδίκηση για να σβήσει τις αµαρτίες 

µιας γυναίκας, όπως και µιας χώρας ολόκληρης; 
Ένα συναρπαστικό πολιτικό θρίλερ και 

ταυτόχρονα µια απρόβλεπτη αστυνοµική περιπέτεια, 
που διαδραµατίζεται από την καρδιά 

της Ευρώπης έως την Αθήνα, την Κωνσταντινούπολη 
και τη Μέση Ανατολή, µε γεγονότα 

και καταστάσεις της γνωστής καθηµερινότητάς 
µας, αλλά και µε τις µνήµες 

ενός ζωντανού και µοιραίου παρελθόντος. 

Αγχολυτικές νοστιµιές στο 
πιάτο σας 
Σοφία A. Σουλή 
I.'JiIm.'.'J 

Τιµή 15 € 
αγχολυτικές 

νοστιµιές 
στο πιάτο σας 

Η δηµοσιογράφος Σοφία 
Σουλή παρουσιάζει 
υπέροχα πιάτα 

πλούσια σε ευεργετικά 
συστατικά που καταπολεµούν 

το άγχος 
και το στρες, διώχνουν 

την κατάθλιψη, 
ακονίζουν το µυαλό και τη µνήµη και ενισχύουν 

την ερωτική διάθεση. To βιβλίο έχει διακριθεί 
ως το καλύτερο ελληνικό βιβλίο στην 

κατηγορία ∆ιατροφή για την Υγεία, στα διεθνή 
βραβεία Gourmand World Cookbook 

Awards 2011. 

θέµατα τραπεζικής και 
χρηµατοοικονοµικής 
θεωρίας 
Απόστολος Χριστόπουλος, 
Ιωάννης Ντόκας 
Κριτική 

Τιµή 27 € 

Στόχος του βιβλίου είναι να καλύψει 
σηµαντικά θέµατα τραπεζικής και χρη¬ 

µατοοικονοµικής θεωρίας 
µε τρόπο απλό και κατανοητό 

ακόµη και για 
µη ειδικούς αναγνώστες. 
Όσον αφορά την πρόσφατη 

οικονοµική κρίση, 
παρουσιάζονται γεγονότα 
και διαδικασίες που εξηγούν 

σε κάποιο βαθµό 
τα αίτιά της, ενώ παράλληλα 

προτείνονται λύσεις 
για την έξοδο από αυτή. 

Higgs: To 
σωµατίδιο του 
θεού 
Ίαν Σαµπλ 
Τραυλός 

Τιµή 17 € 
to ιοµατιδιο toy θεου 

Ποιος είναι ο Πίτερ Χιγκς, ο 
«Αϊνστάιν» του 21ου αιώνα, 
που έχει κάνει την επιστηµονική κοινότητα να παραληρεί 

από ενθουσιασµό και τους πάντες να µιλούν 
για κάτι που ελάχιστα καταλαβαίνουν; Τι σηµατοδοτεί 

το µποζόνιο Χιγκς για την επιστηµονική γνώση 
και την ανθρωπότητα; To βιβλίο αφηγείται την ιστορία 

µιας ιδέας που έγινε στόχος παγκόσµιας αναζήτησης, 
κόστους πολλών δισεκατοµµυρίων, στην 

οποία πρωταγωνιστούν οι πιο σηµαντικοί επιστήµονες 
του πλανήτη και όπου αξιοποιούνται οι µεγαλύτερες 

εγκαταστάσεις και οι πιο περίπλοκες µηχανές 
που κατασκευάστηκαν ποτέ. 

Αλάτι κόκκινο 
∆ηµήτρης Αλεξίου 
∆ιόπτρα 

Τιµή 16 € 

To ξηµέρωµα 
της 

26ης Ιουλίου 
2001 βρίσκει 

το νησί 
της Σκύρου 
ανάστατο µετά 

την επίσκεψη 

του 
Εγκέλαδου. 
Ο σεισµός διώχνει τους τουρίστες και 
επισκιάζει τον θάνατο της δεκαεξάχρονης 

«σηµαδεµένης» Καλλιώς, που 
βρέθηκε νεκρή σε ένα ξωκλήσι. Ο 
αστυνόµος Ψαθάς καταφτάνει στο νησί 

και µε τη συνοδεία µιας ετερόκλητης 
παρέας προσπαθεί να εξιχνιάσει 

το αίνιγµα. 
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