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«2013... ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!» 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  
Εκδόσεχ Αιώρα/Σελίδεε: 128 

To φετινό ηµερολόγιο ακολουθεί 
τη φιλοσοφία των προηγούµενων. 

Εξέλιξη του Ηµερολογίου 
του καθηµερινού ακτιβιστή 

που κυκλοφόρησε από as Εκδόσεΐ5 
Αιώρα το 2009, το Ηµερολόγιο 
για το 2013 εστιάζει σε 

ιδέες, pnocis. πληροφορίες και 
πρακτικές που συµβάλλουν στη 
γνώση, την επίγνωση, την αυτενέργεια 

και την αλληλεγγύη. 
Με σταθερή αναφορά στο ρητό «Αντί να γκρινιάζεις για το 
σκοτάδι, άναψε ένα φως», απευθύνεται σε ανθρώπουε που 
νοιάζονται για ό,τι συµβαίνει γύρω tous, xopis να παραγνωρίζουν 

ότι κάθε αλλαγή ξεκινάει από µέσα µας. Αισιόδοξο, 
διασκεδαστικό και ενδιαφέρον, προσπαθεί να µεταδώσει 
θετικό πνεύµα. Εµπνέει για ένα καλύτερο αύριο. 

«TO ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΩΝ ∆ΟΛΟΦΟΝΩΝ» 
ADAM BLAKE  
Εκδόοεχ: ΑιόπφαΑεΚίδε5:656 

Emu 
ΛΟ,ΟΦΟΝ' 

Τα ίχνη µια oz\pas περίεργων 
θανάτων οδηγούν τον πρώην 
µισθοφόρο Λίο Τίλµαν και τη 
φιλόδοξη αστυνοµικό Χήδερ 
Κένεντι στα Χειρόγραφα Tns 
Νεκρός θάλασς και στο θανάσιµο 

Ευαγγέλιο που είναι 
κρυµµένο µέσα tous. Σύντοµα, 
ο Τίλµαν και n Κένεντι θα µπουν 
στο στόχαστρο αδίστακτων δολοφόνων 

που όταν έρχεται n 
ώρα να σκοτώσουν, τα µάτια tous δακρύζουν αίµα. Τούτοι 
οι «Έκπτωτοι άγγελοι», θρησκευτικοί εξτρεµιοώ ano us 
πρωτοχριστιανικέ5 ocxics, θα κάνουν τα πάντα για να µη διαρρεύσει 

το συνταρακτικό µυστικό των Χειρογράφων, το 
µυστικό που έχει δύναµη να αλλάξει τον κόσµο. To µυστικό 
ηου κρύβει την αλήθεια πίσω από το θάνατο του Ιησού. 

«ASSISSIN'S CREED: 
Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 
OLIVER BOWOEN 
Εκδόσεΰ: ∆ιόητραΛελίδεϊ: 504 

ASSASSIN'S 

RENAISSANCE 

Προδοµένο5 από τις προεξάρχουσε$οικογένειε5τηςΙταλίas, 

ένο5 νεαρ05 avrpas ξεκινά 
µια αποστολή εκδίκηση$. θέλοντας 

να ξεριζώσει τη διαφθορά 
και να αποκαταστήσει 

την τιµή της οικογένειας του, 
θα µάθει την τέχνη του φόνου. 
Στην πορεία του θα αναζητήσει 
τη σοφία σπουδαίων ανθρώπων 

όπως ο Λεονάρντο Ντα 
Βίντσι και ο Νικολό Μακιαβέλι. Για tous συµµάχους του. θα 
γίνει δύναµη αλλαγής, παλεύοντας για ελευθερία και δικαιοσύνη 

και για tous εχθρούς του, απειλή.'Ετσι ξεκινά µια 
επική ιστορία δύναµηε. εκδίκηση και συνωµοσίας. 
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