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DUSTIN THOMASON 
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα / Σελίδες: 520 

?USTI\-HO!*SC\ 
Αρχές ∆εκεµβρίου/Evas ανεκτίµητης 

αξίας αρχαίος κώδικας 
εµφανίζεται στο Aos Αντζελες. 
Την ίδια στιγµή, σε διαφορετικό 

σηµείο της πόλης, ξεσπάει 
µια φοβερή επιδηµία που 

προκαλεί αϋπνία και παραισθήσεις. 
Όταν τρελαµένοι συνωµοσιολόγοι 

προβλέπουν το τέλος 
του κόσµου, n κατάσταση 

ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Καθώς 
ο χρόνος λιγοστεύει, δύο 

επιστήµονες προσπαθούν απεγνωσµένα να λύσουν ένα από 
τα µεγαλύτερα αινίγµατα της Ιστορίας: τι σχέση έχει n µυστηριώδης 

εξαφάνιση των Μάγια µε την τύχη της ανθρωπότητας 
σήµερα: 

ΦΕΓΓΑΡΙ ∆ΥΟ ΗΜΕΡΩΝ 
CECELIA AHERN 

Εκδόσεις: ∆ιόπτρα / Σελίδες:504 

Χαίρετε! Είµαι n Λούσι. Είµαι ευτυχισµένη. 

n δουλειά µου είναι 
τέλεια, έχω ξεπεράσει απόλυτα 

το χωρισµό µου, οι φίλες µου 
µε θεωρούν την προσωποποίηση 

της µοντέρνας γυναίκας και 
οι συγγενείς µου µε λατρεύουν. 
∆εν θα ήθελα να αλλάξω τίποτα 

στη ζωή µου! Χµ... Εντάξει µε 
πιάσατε. Λέω ψέµατα. Όταν n εικοσιοχτάχρονη 

Λοάσι αποφασίζει 
να αλλάξει τη ζωή της, συνειδητοποιεί ότι τα πράγµατα είναι 

mo δύσκολα αη' όσο φαίνονται. Πρέπει να αποφασίσει αν 
θέλει να παραµείνει στη µονότονη δουλειά Tns, αν θα κάνει 
υποχωρήσεις και αν θα τολµήσει να κυνηγήσει έστω µερικά 
από τα όνειρα της. Η αγαπηµένη συγγραφέας Cecelia Ahem 
επιστρέφει µε ένα πανέξυπνο και καυστικό µυθιστόρηµα που 
µιλάει για τις ζωές όλων µας. 

01 ΘΕΟΙ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙ∆Α! 
DAVID G18 BIN S 

Εκδόσεις: ∆ιόπτρα / Σελίδες: 600 

To θρυλικό νησί χάνεται κάτω 
από τα κύµατα για πάντα. Οι αρχιερείς 

της Ατλαντίδος φεύγουν 
για να σωθούν από τον κατακλυσµό. 

Όµως πού κρύβουν 
τους µεγαλύτερους θησαυρούς 
τους; Γερµανία, 1 n Μαΐου 1945. 
Ένα καταφύγιο στην καρδιά του 
ερειπωµένου Βερολίνου. Αξιωµατούχοι 

των Ναζί σκοτώνουν 
τις γυναίκες και τα παιδιά τους 

και αυτοκτονούν/Οµως, οι µεγαλύτεροι αρχαιολογικοί θησαυροί 
του ναζιστικού καθεστώτος που ήταν κρυµµένοι στο 

καταφύγιο έχουν εξαφανιστεί... Μαύρη θάλασσα, σήµερα: 
στη βυθισµένη, νεολιθική πόλη της Ατλαντίδος, ο υποθαλάσoios 

αρχαιολόγοε Τζακ Χάουαρντ ανακαλύπτει αρχαία σύµβολα 
στα ερείπια. Η τροµακτική έρευνα αρχίζει... 
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