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Ύστερα από µια παράξενη συνάντηση 
µε έναν µακρινό συγγενή του, 
τον Τζούλιαν Μαντλ, πρώην 
µεγαλοδικηγόρο που εγκατέλειψε 
ξαφνικά τα πάντα για να ταξιδέψει 
στα Ιµαλάια, ο Τζόναθαν καλείται 
να ταξιδέψει στις τέσσερις άκρες της 
Γης για να συλλέξει τα γράµµατα που 
κρύβουν τα εκπληκτικά µυστικά που 
ανακάλυψε ο Τζούλιαν. Μέσα από αυτό 
το περιπετειώδες ταξίδι, που οδηγεί 
τον Τζόναθαν από τα αισθησιακά 
tango bars του Μπουένος Αιρες και τις 
σκοτεινές κατακόµβες του Παρισιού 

έως τους ολόφωτους ουρανοξύστες 
της Σανγκάης και την απόκοσµη 
έρηµο της Σεντόνα, ο Robin Sharma 
αποκαλύπτει µυστικά που µας βοηθούν 
να ανακαλύψουµε την προσωπική 
µας δύναµη, να αφουγκραστούµε τον 
αληθινό εαυτό µας και να ζήσουµε 
χωρίς φόβο τα όνειρά µας. 

ROBIN SHARMA 
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα 
Σελίδες: 318 
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2012: Η ανθρωπότητα 
βρίσκεται µπροστά 

στην ονπ κάλυψη 
του µυστικού tns προέλευσης 

tns. Ο 6κίonpos 
επιστήµ OVCS 

Αδάµ Ρούσος δέχεπ» 
ένα απρόσµενο τηλεφώνηµα 

ano τον 
Αχιλλέα Ευαγγέλου, 
αρχαιολόγο και πολιό 
ετυνεργστη του πατέρα 

του, ο οποίος τον ενηµερώνει ότι έχει κάνει 
µια σπουδαία ανακάλυψη και του ζητά να 

µεταβεί ano τη N. Υόρκη στην Αθήνα για να 
ιον Βοηθήσει στην έρευνα του. Όταν ο Αδάµ 
φτάνει στην Ελλάδα, µαθαίνει από την κόρη 
του Αχιλλέα την Αλέξιο, on ο αρχαιολόγος 

έχει εξαφανιστεί. Στο γραφείο του Ευαγγέλου 
ο Αδάµ και n Αλεξία ανακαλύπτουν 

ότι ερευνούσε την εξαφάνιση της Ατλοντίδας 
και την εξέλιξη του ανθρώπινου DNA 

σε συνδυασµό µε m προφητείες των Μάγια 
για το 2012. Εκπλπκ τα ανπµετωπ i ζουν µε 
στοιχείο που ονστρέπουν κόθε βεβαιότητα 
για την ύπαρξη και τη φύση του άνθρωπου. 
Με συνταρακτική πλοκή που εξελίσσεται 
µεταξύ Ελλάδας, Μεξικού και Αγγλίας, 
Θεµελιωµένο επιστηµονικά και βασισµένο 

σε στοιχεία έρευνας, το µυθιστόρηµα παρουσιάζει 
µια διαφορετική εκδοχή για ό,π Θα 

συµβεί το 2012 κατά τ» προφητείες. 

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ TOY ΑΘΑΝΑΤΟΥ 
ΝΙΚ0ΑΑΣ ΦΑΑΜΕΑ: 
Ο ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΗΣ 

ΜΑΪΚΛ ΣΚΟΤ 
Εκδόσεις: Ψυχογιός 

Σελίδες: 408 

Σαν Φρανσίσκο: Ο Τζος και n Σόφι 
Νιούµαν έχουν φτάσει επιτέλους σώοι 
στο σπίτι. Αλλά είναι περισσότερο 
µπερδεµένοι από ποτέ. ∆εν είναι σε θέση 
να διαχειρίζονται τις µαγικές ικανότητές 
τους για να προστατεύσουν τους εαυτούς 
τους. Ο ∆ρ Ντι τους καταδιώκει και, το 
χειρότερο, δεν ξέρουν αν µπορούν πια να 
εµπιστευτούν τον Νίκολας Φλαµέλ. 
Αλκατράζ: Ο ∆ρ Ντι έχει υποτιµήσει 
τη δύναµη της Περενέλ Φλαµέλ, αφού 
n γυναίκα κατάφερε να συµµαχήσει µε 
τους mo απίθανους συµµάχους. Βέβαια, 
ακόµη και µε τον Νίκολας στο πλευρό της, 
n µάχη θα είναι δύσκολη, πόσω µάλλον 
όταν ο Μακιαβέλι έχει έρθει στο Αλκατράζ 
µε στόχο να εξαπολύσει στρατιές τεράτων 
στο Σαν Φρανσίσκο. 
Λονδίνο: Ο ∆ρ Ντι έχει αποτύχει και 
έχει τεθεί στο περιθώριο. Αλλά έχει ένα 
σχέδιο. Και για να το υλοποιήσει πρέπει 
να εκπαιδεύσει έναν νεκροµάντη για να 
αναστήσει τη Μητέρα των θεών. 

ΓΚΙΠΕΡΜΟ ΦΕΡΑΡΑ 
Εκδόσεις: Λιβάνη. Σελίδες: 432 
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