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ΒΙΒΛΙΟ I 

ΤΟΜΥΠΙΚΟΤΟΥΑ∆ΑΜ 
ΓΚΙΠΕΡΜΟ ΦΕΡΑΡΑ 
Εκδόσεις: Λιβάνη / Σελίδες: 432 

TO 
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2012: Η ανθρωπότητα βρίσκεται 
µπροστά στην ανακάλυψη 

του µυστικού Tns προέλευσήε 
Tns. Ο επιστήµονας Αδάµ Ρούσος 

δέχεται ένα απρόσµενο τηλεφώνηµα 
ano ιον Αχιλλέα Ευαγγέλου, 

αρχαιολόγο και παλιό 
συνεργάτη του πατέρα του, ο 
οποίος τον ενηµερώνει on έχει 
κάνει µια σπουδαία ανακάλυψη 

και του ζητά να έρθει από in 

Νέα Υόρκη στην Αθήνα για να τον βοηθήσει στην έρευνά του. 
Όταν ο Αδάµ φτάνει στην Ελλάδα, µαθαίνει από την κόρη του 
Αχιλλέα, Αλεξία, ότι ο αρχαιολόγοε έχει εξαφανιστεί. Στο µυστικό 

γραφείο του Ευαγγέλου ο Αδάµ και n Αλεξία ανακαλύπτουν 
ότι ερευνούσε την εξαφάνιση Tns Ατλαντίδος και την 

εξέλιξη του ανθρώπινου DNA... 

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΣΕ 
ΤΗ FERRARI TOY 
ΡΟΜΠΙΝ Σ. ΣΑΡΜΑ 
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα / Σελίδες: 318 

Ύστερα από µια παράξενη συνάντηση 
µε ένον µακρινό συγγενή 

του, τον Τζούλιαν. πρώην ρεγαλοδικηγόρο 
που εγκατέλειψε 

ξαφνικά τα πάντα για να ταξιδέψει 
στα Ιµαλάια, ο Τζόναθαν καλείται 

να ταξιδέψει στις τέσσερις 
άκρες ιης Γης για να συλλέξει τα 
γράµµατα που κρύβουν τα εκπληκτικά 

µυστικά που ανακάλυψε 
ο Τζούλιαν. Μέσα από auro 

το περιπετειώδες ταξίδι. που οδηγεί τον Τζόναθαν οπό το 
Μπουένος Αιρες και το Παρίσι έως m Σανγκάη και την απόκοσµη 

έρηµο της Σεντόνα, ο Robin Sharma αποκαλύπτει µυστικά 
που µας βοηθούν να ανακαλύψουµε την προσωπική 

pas δύναµη και να ζήσουµε xcopis φόβο τα όνειρά pas. 
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Ο ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΗΣ 
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ TOY ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΦΛΑΜΕΛ 
ΜΑΪΚΛ ΣΚΟΤ 

Εκδόσεις: Ψuxoyios / Σελίδες: 408 

Σαν Φρανσίσκο: Ο Τζοε και n 
Σόιρι έχουν φτάσει σώοι στο 
σπίτι. ∆εν είναι σε θέση να διαχειρίζονται 

τις µαγικές ικανότητές 
tous για να προστατεύσουν 

τους εαυτούς τους. Ο δρ Ντι 
τους καταδιώκει και δεν ξέρουν 
αν µπορούν πλέον να εµπιστευτούν 

τον Νικόλας Φλαµέλ. Αλκατράζ: 
Ο δρ Ντι έχει υποτιµήσει 

τη δύναµη της Περενέλ Φλαµέλ. 
Λονδίνο: Ο δρ Ντι έχει αποτύχει και έχει τεθεί πλέον στο περιθώριο. 

Αλλά έχει ένα σχέδιο και για να το υλοποιήσει πρέπει 
να εκπαιδεύσει έναν νεκροµάντη για να αναστήσει τη Μητέρα 
των θεών. 
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