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ΒΙΒΛΙΑ 

THE 

HEALING 
CODE ' 

¦MKUMiWffiM^w*^ «θάνατος στο Βαλπαράίζο», Μένης 
S M % Κουµανταρέας, εκδ. «Πατάκη». Πώς ένας 
Μ^^Τ εξόριστος ετοιµοθάνατος κοµουνιστής 
I Am ^% ηγέτης περνάει τις τελευταίες ηµέρες του 

m at, στη µακρινή Χιλή ανάµεσα σε µια εταίρα 

1 jjflr Λ που τον σαγηνεύει, a' έναν ψευτοδοκτο- ¦X» 

SMmmw Ρα που τον υπον°Μεύει κι ένανΈλληiHi^r Θάνατος 
στο να γιατρό που επιστρατεύεται για την 

l'»- j Βαλπαρα^ο περίσταση.Ένα υπαρξιακό δράµα που ¦HHHHBSH 
εξελίσσεται σε πολιτικό θρίλερ µέσα 

σ' ένα σκηνικό τρόµου και γοητείας στο Βαλπαράίζο. 

«The Healing Code», Alexander Loyd, 
εκδ. «∆ιόπτρα». To 2001 ο Dr Alex Loyd 
άλλαξε την πορεία της εναλλακτικής 
ψυχολογίας µε µια απίστευτη ανακάλυψη. 
Κατάφερε να ξεκλειδώσει τους κώδικες 
που ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστηµα, 

ώστε να µπορεί να αντιµετωπίσει 
οποιοδήποτε κακό συµβαίνει στο σώµα 
µας. Τα ευρήµατά του από τους χιλιάδες 
ανθρώπους που χρησιµοποίησαν την 

πρωτοποριακή µέθοδο του Healing Code για να ξεπεράσουν 
όλα όσα ταλάνιζαν το σώµα τους. 

«Η βιογραφία µιας σκύλας», Αύγουστος 
Κορτώ, εκδ. «∆ιόπτρα». Η Σίσυ Νοταρά 
ήταν και είναι µια κακοµαθηµένη µοναχοκόρη, 

µε όλα τα κουσούρια που 
συνοδεύουν µια αλλοπρόσαλλη ανατροll 

BlOiPftOlJIl ψή από αδιάφορους γονείς. Μέχρι που, 
Al '^KYfiAJ ma 24 T,1S' θα ^ρε' το ^αοκαλο Tns mo ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ ΚΟΡΤΟ πρόσωπο του δηµοσιογράφου Πέτρου 

Νάνου, που θα της κάνει τη ζωή πατίνι. 
Μια ανάσα πριν από την καταστροφή, n 

Σίσυ ιστορεί τη ζωή της, µε την ελπίδα να ανακαλύψει τι ήταν 
αυτό που την έκανε σκύλα, και µάλιστα δυστυχισµένη. 

vjjj9| RHBBfe <<Το µονωµένο λιβάδι», William Ryan, 

'^^^Q^Um|ffl| εκδ. «∆ιόπτρα». Για το λοχαγό Κόρολεφ iJippI 

II 0 vouos δεν είναι πια ασπρόµαυρο· είmMb^^V^VWhS 
ναι KCn:nK0KK,V0S σην αίµα... Στο χώρο 

ΐΙ^*«^^β1 I γυρισµάτων pias ταινίας στην Ουκρα"*' 

5Η| νια έχει βρεθεί νεκρή n Μαρία Αλε 

¦jJBS^. [BBS ξάντροβνα Λένσκαγια, υποδειγµατική ^τ*^ί?«ΓΕ5& 
*j Σοβιετική πολίτης. Ο Κόρολεφ καλείται 

. ,· να διερευνήσει την υποτιθέµενη αυτοκτονία. 
Όταν ο ντετέκτιβ καταφθάνει 

στα σκηνικά της ταινίας «To Ματωµένο 
Λιβάδι», δεν αργεί να συνειδητοποιήσει ότι πολλά είναι αυτά 
που κρύβονται πίσω από το θάνατο της Λένσκαγια... 

>β «To πλήρες βιβλίο της εναλλακτιANDREAS 
M0RITZ «ής ιατρικής», Andreas Moritz, εκδ. 

«∆ιόπτρα». To βιβλίο αυτό παραθέτει 
wgjyty'iir ^ µεθόδους για να αναλάβουµε τον 

\iVr*- απόλυτο έλεγχο της σωµατικής και 
διανοητικής µας υγείας και αποκαλυΛ 
ητει εκατοντάδες µυστικά που αποI 
δεδειγµένα προάγουν την υγεία, την 

ευεξία και την ίαση. Καταρρίπτοντας 
µια σειρά από µύθους που αφορούν 

B την υγεία και οι οποίοι προωθούνται 

από τη συµβατική ιατρική και την κοινωνία, 
αποδεικνύει ότι n καλή υγεία είναι και n φυσιολογική 

κατάσταση του οργανισµού µας. 
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