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Καμικάζι 
M. Τζ. Σέφταλ 
Ιωλκός 
Τιμή 30 6 ¦To 

βιβλίο προσεγγίζει με σεβασμό 
και προσοχή τις ιστορίες ανθρώπων 

που υπέστησαν τη μαζική 
πολιτική κατήχηση πως n αυτοθυσία 

τους θα αποτελούσε αναμφίβολα 
τη σωτηρία του έθνους τους. Είναι ιστορίες θάρρους, 
συντροφικότητας και αφοσίωσης μέσω της λατρείας 
του θανάτου. Είναι ιστορίες ανθρώπινης αδελφοσύνης 
που σφυρηλατήθηκε στη μάχη και άντεξε στις έξι 

δεκαετίες ειρήνης που ακολούθησαν. 

ΤΡΟΤΕ ΣΠΣΤΛ 
ΙΥΜΦΠΝΑ Μ, ,, 

ΓΟΝΙΔΙΑ ιας 

Τρώτε σωστά σύμφωνα 
με τα γονίδια σας 
Peter D' Adamo 
Διόπτρα 
Τιμή 20 « ¦Στην 

νέα του επαναστατική δίαιτα, 
ο Dr Peter D' Adamo χρησιμοποιεί 

το οικογενειακό ιστορι¬ 
κό και την ομάδα αίματος, καθώς και απλά διαγνωστικά 

εργαλεία όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα, τη 
μέτρηση του μήκους των ποδιών και τα χαρακτηριστικά 

των δοντιών, για τον προσδιορισμό της γενετικής 
ταυτότητας. Προσδιορίζοντας έξι γενετικούς τύπους, 

ο Dr Peter D' Adamo προσφέρει εξατομικευμένα 
προγράμματα με στόχο την απόκτηση ιδανικής 

υγείας και βάρους. 

Η τέχνη της ζωής 
Mark Joyner 
Εμπειρία Εκδοτική 
Τιμή 17,90 6 
¦ Ο γρηγορότερος τρόπος για να 
φτάσετε τους στόχους σας είναι να 
ακολουθήσετε μια ευθεία γραμμή. 
Κι όμως, για διάφορους λόγους αυτό 

σπάνια συμβαίνει. To βιβλίο παρουσιάζει 
ένα σύστημα με το οποίο θα βλέπετε τον κόσμο 

και θα ενεργείτε μέσα οε αυτόν με έναν τρόπο που 
όχι μόνο θα σας δώσει τη δυνατότητα να πετύχετε αυτό 
που θέλετε, αλλά και να αποτινάξετε τα αόρατα δεσμά 
που υπαγορεύουν την πορεία της ζωής σας. 

Βενεζουέλα, 
Τρινιντάντ και 
Τομπάγκο 
Γιώργος Καράμπελας 
Οξύ 
Τιμή 10 « 

¦ Ταξιδιώτης του κόσμου εδώ και δεκαετίες, ο Γιώργος Καράμπελας μας καλεί 
να συνταξιδέψουμε μαζί του στις μακρινές χώρες του πλανήτη. «Την ονειρευόμουν 
από παιδί. Ποιος δε θα ήθελε να βρεθεί οε μια εξωτική χώρα με τρεις χιλιάδες χιλιόμετρα 

ακτές στον Ατλαντικό και την Καραϊβική, το τρίτο μεγαλύτερο ποτάμι στη 
Λατινική Αμερική, τον ψηλότερο καταρράκτη, όπως και το ψηλότερο τελεφερίκ 
στον κόσμο;». 

Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων 
Τζο Μάρτσαντ 
Τραυλός 
Τιμή 19 C 
Η Για περισσότερο από έναν αιώνα, αυτός ο παράξενος 

μηχανισμός των Αντικυθήρων προβλημάτιζε τους 
ακαδημαϊκούς όλου του κόσμου: ένας μηχανικός υπολογιστής 

εξαιρετικής πολυπλοκότητας που δεν ταίριαζε 
στην τεχνολογία του 2000 π.Χ. Μόλις πριν από λίγα 
χρόνια, με τη βοήθεια της υπερσύγχρονης τεχνολογίας, 

οι επιστήμονες κατόρθωσαν να κατανοήσουν 
τη λειτουργία του και να αποκαλύψουν τα μυστικά του. 
To βιβλίο αφηγείται, για πρώτη φορά, την ιστορία του 
μηχανισμού των Αντικυθήρων καθώς και τον εκατονταετή 

αγώνα για την αποκωδικοποίηση του. 
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