Κωδικός Εγγραφής [001299]
Βιβλιογραφικό Επίπεδο: Μονογραφία
 
Τίτλος:	 	Ferrari Υπέρτατα Εργοστάσια : [μαγνητοσκόπηση]: Blu-ray / Μια παραγωγή του National Geographic Television
Συγγραφέας:	National Geographic Television
Δημoσίευση:	Αθήνα : Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 2008
Φυσική Περιγραφή:	1 Blu-ray Disk
Σειρές:	 	(National Geographic in Full High Definition)
Σημειώσεις:	 	Συμβατό με Playstation 3
		Γίνετε αυτόπτες μάρτυρες της γέννησης μιας Ferrari μέσα σε ένα από τα πλέον σύγχρονα εργοστάσια στον πλανήτη. Παρακολουθήστε τη
	δημιουργία ενός από τα πιο διάσημα σπορ αυτοκίνητα του κόσμου, της Ferrari Fiorano 599, του ταχύτερου και το πιο δυνατού αυτοκινήτου
	παραγωγής που σχεδίασε ποτέ η Ferrari. Ζήστε από πρώτο χέρι την απίστευτη διαδικασία παραγωγής μέσα από το φακό του National
	Geographic και τα τρισδιάστατα γραφικά, καθώς άνθρωποι και ρομπότ δίνουν ζωή στο σπορ αυτοκίνητο. Τέλος, δείτε την τελευταία δοκιμασία
	της Ferrari σε ανοιχτό δρόμο όπου οι ταχύτητες ξεπερνούν τα 320χιλ/ώρα και μια αποτυχία μπορεί να είναι καταστροφική.
Θέματα:	 	Αυτοκίνητα
		Automobiles
		Βιομηχανική παραγωγή
DDC Ταξινόμηση:	AU-338.4

Κωδικός Εγγραφής [001311]
Βιβλιογραφικό Επίπεδο: Μονογραφία
 
Τίτλος:	 	Apache Helicopter : [μαγνητοσκόπηση]: Blu-ray : Υπέρτατα Εργοστάσια / Μια παραγωγή του National Geographic Television
Συγγραφέας:	National Geographic Television
Δημoσίευση:	Αθήνα : Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 2008
Φυσική Περιγραφή:	1 Blu-ray disk
Σειρές:	 	(National Geographic in Full High Definition)
Σημειώσεις:	 	Συμβατό με Playstation 3
		To Apache, ένα απ τα πιο επικίνδυνα ελικόπτερα εφόδου στον κόσμο, είναι ικανό να εξουδετερώσει το στόχο του από χιλιόμετρα μακριά,
	αντέχει ισχυρά αντιεροπορικά πυρά και αποφεύγει θερμοκατευθυνόμενους πυραύλους. Αυτό το πολεμικό τανκ του αέρα, που η κατασκευή του
	ξεκινά σε ένα εργοστάσιο στη Μέσα της Αριζόνα, συναρμολογείται στο χέρι για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των σύγχρονων πολεμικών
	πεδίων μάχης. Ο δίσκος σας ξεναγεί στο εργοστάσιο της Boeing, εκεί όπου σπάνια επιτρέπονται οι κάμερες και "παίρνει σάρκα και οστά" η
	αόρατη δύναμη με την πλέον υπερσύγχρονη τεχνολογία.
DDC Ταξινόμηση:	AU-623.7

Κωδικός Εγγραφής [001330]
Βιβλιογραφικό Επίπεδο: Μονογραφία
 
Τίτλος:	 	Εκτόξευση - Βόλτα στο διάστημα : [μαγνητοσκόπηση]: Blu-ray / National Geographic Television & Film
Συγγραφέας:	National Geographic Television
Δημoσίευση:	Αθήνα : Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαπράκη, 2008
Φυσική Περιγραφή:	1 Blu-ray Disk
Σειρές:	 	(National Geographic in Full High Definition)
Σημειώσεις:	 	Συμβατό με Playstation 3
		Πως νιώθει κανείς όταν εκτοξεύεται στο διάστημα; Πώς νιώθει κανείς όταν ταξιδεύει με 28.000 χλμ/ώρα; Πώς νιώθει κανείς όταν βιώνει
	τρεις φορές τη δύναμη της βαρύτητας και μετά ξαφνικά ίπταται αβαρής; Ακολουθήστε μας στα παρασκήνια μιας επανδρωμένης εκτόξευσης στο
	διάστημα από το ρωσικό κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ. Γνωρίστε τους τρεις άντρες που θα ταξιδέψουν με τον πύραυλο, τον κοσμοναύτη, τον
	αστροναύτη και τον τουρίστα του διαστήματος καθώς ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους. Δείτε πως ο γιγάντιος Soyuz προετοιμάζεται για το
	ταξίδι. Μπείτε στο Κέντρο Ελέγχου Αποστολής και ζήστε μια μέρα από τη ζωή του υπεύθυνου της πτήσης. Ακολουθήστε μας και εκτοξευτείτε
	μαζί μας στο διάστημα...μετ' επιστροφή.
DDC Ταξινόμηση:	AU-520

Κωδικός Εγγραφής [001333]
Βιβλιογραφικό Επίπεδο: Μονογραφία
 
Τίτλος:	 	Η απίστευτη ανθρώπινη μηχανή : [μαγνητοσκόπηση]: Blu-ray / National Geographic Television
Συγγραφέας:	National Geographic Television
Δημoσίευση:	Αθήνα : Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαπράκη, 2008
Φυσική Περιγραφή:	1 blu-ray disk
Σειρές:	 	(National Geographic in Full High Definition)
Σημειώσεις:	Κάντε ένα εκπληκτικό ταξίδι στο θαυμαστό κόσμο του ανθρώπινου σώματος με ξεναγό το National Geographic και τη βοήθεια της τεχνολογίας.
	Από το δέρμα, τα κόκαλα, τον εγκέφαλο και όλα τα όργανα του σώματός μας, παγκοσμίου φήμης αθλητές και αστέρες της ροκ μουσικής σκηνής
	μας καθοδηγούν στα πως και τα γιατί της καθημερινής μας ζωής. Μέσω των θρυλικών φωνητικών χορδών του Στίβεν Τάιλερ αντιλαμβανόμαστε
	πως παράγουμε τον ήχο. Μία Ολυμπιονίκης της άρσης βαρών μας δείχνει πως μπορούμε να κινηθούμε με απίστευτη ευκινησία και ταχύτητα.
	Μέσα από 10.000 βλεφαρίσματα, 20.000 ανάσεις και 100.000 χτύπους της καρδιάς ανακαλύψτε πόσο εκπληκτική και απίστευτη είναι μια μέρα
	της ζωής ενός ανθρώπου.
Θέματα:	 	Σώμα, Ανθρώπινο
		Human biology
DDC Ταξινόμηση:	AU-570

Κωδικός Εγγραφής [001342]
Βιβλιογραφικό Επίπεδο: Μονογραφία
 
Τίτλος:	 	Τα μεγάλα μυστικά - Ταξίδια στη σελήνη : [μαγνητοσκόπηση]: Blu-ray / National Geographic Television
Συγγραφέας:	National Geographic Television
Δημoσίευση:	Αθήνα : Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 2008
Φυσική Περιγραφή:	1 blu-ray disk
Σειρές:	 	(National Geographic in Full High Television)
Σημειώσεις:	Μπορεί να νομίζετε ότι γνωρίζετε την ιστορία των προσεληνώσεων. Το πρόγραμμα Apollo υπήρξε από την αρχή ένα από τα πλέον φιλόδοξα στην
	αμερικάνικη ιστορία. Τα πρώτα βήματα του Νιλ Άρμστρονγκ στη Σελήνη είναι βαθιά χαραγμένα στη μνήμη των ανθρώπων, ακόμα και αυτών που
	γεννήθηκαν δεκαετίες αργότερα. Ενώ, όμως οι θεαματικές στιγμές αιχμαλώτιζαν την προσοχή όλου του κόσμου, υπήρξαν πολλές άλλες
	επιτυχημένες ή καταστροφικές στιγμές που παραβλέφθηκαν. Πώς η φωτιά στο Apollo 1 βοήθησε να σωθεί όλο το πρόγραμμα; Τι θα γινόταν, αν
	ο Νιλ Άρμστρονγκ και Μπας Όλντριν δεν μπορούσαν να φύγουν από την επιφάνεια της Σελήνης όπως είχε προγραμματιστε; Ποιο τυχαίο γεγονός
	επέτρεψε την ασφαλή επιστροφή της κάψουλας του Apollo 13; Ακολουθήστε μας καθώς διερευνούμε σε βάθος όλα αυτά τα ερωτήματα και
	αποκαλύπτουμε τα μυστικά των ταξιδίων στη Σελήνη.
DDC Ταξινόμηση:	AU-520

Κωδικός Εγγραφής [001346]
Βιβλιογραφικό Επίπεδο: Μονογραφία
 
Τίτλος:	 	Το υπέρ αεροπλανοφόρο : [μαγνητοσκόπηση]: Blu-ray / National Geographic Television = Inside Super Carrier
Συγγραφέας:	National Geographic Television
Δημoσίευση:	Αθήνα : Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 2008
Φυσική Περιγραφή:	1 blu-ray disk
Σειρές:	 	(National Geographic in Full High Definition)
Σημειώσεις:	To U.S.S Eisenhower είναι ένα από τα πλέον υπερσύγχρονα υπεραρεπλανοφόρα του αμερικανικού Ναυτικού. Έπειτα από τέσερα χρόνια
	δεξαμενισμού και ανακαίνισης που κόστισαν δυόμισι δισεκαταμμύρια δολάρια, το Άικ είναι έτοιμο να αναλάβει δράση. Πρώτα, όμως οι 6.000
	άνθρωποι του πληρώματος του πρέπει να αποδείξουν ότι το πολεμικό πλοίο, αλλά και οι ίδιοι μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των
	επιχειρήσεων μιας μάχης. Το 70% του πληρώματος αποτελείται από νέα μέλη, αλλά η επιτυχία της αποστολής εξαρτάται από την τέλεια
	εκτέλεση των εργασιών όλων των μελών. Και πρέπει αν διακριθούν σ' ένα από τα πιο επικίνδυνα εργασιακά περιβάλλοντα του κόσμου, όπου
	ένα λάθος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις ζωές εκατοντάδων.
DDC Ταξινόμηση:	AU-387.5

Κωδικός Εγγραφής [001359]
Βιβλιογραφικό Επίπεδο: Μονογραφία
 
Τίτλος:	 	Ειρηνικός: η Δύναμη του Ωκεανού : [μαγνητοσκόπηση]: Blu-ray : [μαγνητοσκόπηση]: Dvd-video / Μια παραγωγή του Natural History
		New Zealand (NHNZ)
Πρόσθετοι Τίτλοι:	Equator: Power of an Ocean
Συγγραφέας:	Natural History New Zealand Ltd (NHNZ)
Δημoσίευση:	Αθήνα : Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 2007
Φυσική Περιγραφή:	 	1 blu-ray disk (52')
		1 dvd-video disk (52')
Σειρές:	 	(Hi-Def Planet Ισημερινός Κύκλος)
Σημειώσεις:	 	2 Δίσκοι: περιέχει το πρόγραμμα σε δύο εκδόσεις - μια Full High Definition 1080i σε Blu-ray Disk και μία Standard Definition
		PAL σε DVD.
		Εικόνα: AVC 1080i 16:9 1920X1080 29.97fps
		ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ: Η Δύναμη του Ωκεανού
		Το κλειδί για τη ζωή και το θάνατο, για τα πλάσματα που ζουν σε δύο ξεχωριστές νησιώτικές περιοχές, το κρατά ο ίδιος ο Ειρηνικός
	Ωκεανός. Τα νησιά Γκαλάπαγκος, μια ομάδα από έρημα νησιά, και η ατόλη Παλμύρα, ένας κοραλλένιος παράδεισος, απέχουν χιλιάδες
	χιλιόμετρα μεταξύ τους, ωστόσο η μοίρα τους καθορίζεται από τα θαλάσσια ρεύματα που θέτει σε κίνηση ο ισημερινός ήλιος επί του
	Ειρηνικού...
Θέματα:	 	Φυσική ιστορία--Ταινίες
DDC Ταξινόμηση:	AU-551.465

Κωδικός Εγγραφής [001363]
Βιβλιογραφικό Επίπεδο: Μονογραφία
 
Τίτλος:	 	Αμαζονία: Τα Ποτάμια του Ήλιου : [μαγνητοσκόπηση]: Blu-ray Disk : [μαγνητοσκόπηση]: Dvd-video / Μια παραγωγή του Natural
		History New Zealand (NHNZ)
Πρόσθετοι Τίτλοι:	Equator: Rivers of the sun
Συγγραφέας:	Natural History New Zealand Ltd (NHNZ)
Δημoσίευση:	Αθήνα : Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 2007
Φυσική Περιγραφή:	 	1 Blu-ray Disk (52')
		1 Dvd-Video (52')
Σειρές:	 	(Hi-Def Planet, Ισημερινός Κύκλος)
Σημειώσεις:	 	2 Δίσκοι: περιέχει το πρόγραμμα σε δύο εκδόσεις - μια Full High Definition 1080i σε Blu-ray Disk και μία Standard Definition
		PAL σε DVD
		Εικόνα: AVC 1080i 16:9 1920X1080 29.97fps
		ΑΜΑΖΟΝΙΑ: Τα Ποτάμια του Ήλιου
		Καλώς ήρθατε στηνΑμαζονία, όπου οι χιλιάδες ποταμοί του ¨Ηλιου, σαν ένα άλλο κυκλοφορικό σύστημα, δίνουν ζωή στο τροπικό δάσος. Εκεί
	ζουν τα μισά περίπου από τα άγνωστα είδη χλωρίδας και πανίδας στον πλανήτη. Οι ποταμοί του Ήλιου παρασύρουν το θεατή σε ένα ονειρικό
	ταξίδι μέσα στους εποχιακούς κύκλους του Αμαζονίου. Ένα ταξίδι ατελείωτο, όπως και το απέραντο δάσος, αλλά τόσο οικείο όσο και μια
	σταγόνα βροχής.
Θέματα:	 	Φυσική ιστορία--Ταινίες
DDC Ταξινόμηση:	AU-551.483

Κωδικός Εγγραφής [001369]
Βιβλιογραφικό Επίπεδο: Μονογραφία
 
Τίτλος:	 	Νότια Αμερική: Το παράδοξο των Άνδεων : [μαγνητοσκόπηση]: Blu-ray : [μαγνητοσκόπηση]: Dvd-video / Μια παραγωγή του Natural
		History New Zealand (NHNZ)
Πρόσθετοι Τίτλοι:	Equator: Paradox of the Andes
Συγγραφέας:	Natural History New Zealand Ltd (NHNZ)
Δημoσίευση:	Αθήνα : Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 2007
Φυσική Περιγραφή:	1 blu-ray disk (52'). 1 dvd-video disk (52')
Σειρές:	 	(Hi-Def Planet Ισημερινός Κύκλος)
Σημειώσεις:	 	2 Δίσκοι: περιέχει το πρόγραμμα σε δύο εκδόσεις - μια Full High Definition 1080i σε Blu-ray Disk και μία Standard Definition
		PAL σε DVD
		Εικόνα (Blu-ray): AVC 1080i 16:9 1920X1080 29.97fps
		Εικόνα (Dvd): Mpeg-2 720X576 16:9 Anamorphic 25fps
		ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ: Το παράδοξο των ¨Ανδεων
		Τι θα μπορούσε να συμβαίνει στην περιοχή των Άνδεων του Εκουαδόρ, όπου οι πανύψηλες κορυφές δέχονται την περσσότερη ηλιακή ακτινοβολία
	από οποιοδήποτε άλλο μέρος της Γης; Ένα από τα πλέον παράξενα οικοσυστήματα του πλανήτη: σπάνια ζώα, εξειδικευμένες στρατηγικές
	επιβίωσης, μάχη του ψύχους και της ζέστης, φυτά από έναν άλλο κόσμο. Όλα αυτά συνθέτουν το Παράδοξο των Άνδεων.
Θέματα:	 	Φυσική ιστορία--Ταινίες
DDC Ταξινόμηση:	AU-558.46

Κωδικός Εγγραφής [001370]
Βιβλιογραφικό Επίπεδο: Μονογραφία
 
Τίτλος:	 	Αρχιπέλαγος Ινδονησίας: Ο πλούτος των υφάλων : [μαγνητοσκόπηση]: Blu-ray : [μαγνητοσκόπηση]: Dvd-video / Μια παραγωγή του
		Natural History New Zealand (NHNZ)
Πρόσθετοι Τίτλοι:	Equator: Reefs of Riches
Συγγραφέας:	Natural History New Zealand Ltd (NHNZ)
Δημoσίευση:	Αθήνα : Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 2007
Φυσική Περιγραφή:	1 blu-ray disk. 1 dvd-video disk
Σειρές:	 	(Hi-Def Planet Ισημερινός Κύκλος)
Σημειώσεις:	 	2 Δίσκοι: περιέχει το πρόγραμμα σε δύο εκδόσεις - μια Full High Definition 1080i σε Blu-ray Disk και μία Standard Definition
		PAL σε DVD.
		Εικόνα (Blu-ray): AVC 1080p 16:9 1920X1080 29.97fps
		Εικόνα (Dvd): Mpeg-2 720X576 16:9 Anamorphic 25fps
		Η αληθινή απολογία του Σωκράτη.--Το ημερολόγιο της Πηνελόπης.--Διηγήματα.--Εις ύφος Παπαδιαμάντη
		ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ: Ο Πλούτος των Υφάλων
		Οι ύφαλοι του Ράτζα Άμπατ στην Ινδονησία βρίσκονται στο σταυροδρόμι των θαλάσσιων ρεμάτων - ένας παράδεισος για τη θαλάσσια ζωή και το
	τέλειο βιολογικό εργαστήριο για τις διεργασίες της εξέλιξης.
Θέματα:	 	Φυσική ιστορία--Ταινίες
DDC Ταξινόμηση:	AU-577.789

Κωδικός Εγγραφής [001384]
Βιβλιογραφικό Επίπεδο: Μονογραφία
 
Τίτλος:	 	Αφρική: η πρόκληση της εξέλιξης : [μαγνητοσκόπηση]: Blu-ray : [μαγνητοσκόπηση]: Dvd-video / Μια παραγωγή του Natural History
		New Zealand (NHNZ)
Πρόσθετοι Τίτλοι:	Equator: Challenge of Change
Συγγραφέας:	 	Hilgard, Ernest Ropiequet, 1904- (joint author)
		Natural History New Zealand Ltd (NHNZ)
Δημoσίευση:	Αθήνα : Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 2007
Φυσική Περιγραφή:	1 blu-ray disk. 1 dvd-video disk
Σειρές:	 	(Hi-Def Planet Ισημερινός Κύκλος)
Σημειώσεις:	 	2 Δίσκοι: περιέχει το πρόγραμμα σε δύο εκδόσεις - μια Full High Definition 1080i σε Blu-ray Disk και μία Standard Definition
		PAL σε DVD.
		Εικόνα (Blu-ray): AVC 1080p 16:9 1920X1080 29.97fps
		Εικόνα (Dvd): Mpeg-2 720X576 16:9 Anamorphic 25fps
		ΑΦΡΙΚΗ: Η πρόκληση της εξέλιξης
		Η αφρικανική σαβάνα είναι ένα προιόν μοναδικών συνθηκών και βαθύτατων γεωλογικών γεγονότων που συνδυάστηκαν για να δημιουργήσουν ένα
	εκπληκτικό οικοσύστημα που παράγει τα θαυμαστά θηλαστικά της Αφρικής.
Θέματα:	 	Φυσική ιστορία--Ταινίες
		Αφρική--Περιγραφές και ταξίδια
DDC Ταξινόμηση:	AU-591.968
LCC Ταξινόμηση:	BF318.H55 1981

Κωδικός Εγγραφής [001434]
Βιβλιογραφικό Επίπεδο: Μονογραφία
 
Τίτλος:	 	Roswell η πραγματική συνομωσία : [μαγνητοσκόπηση]: Blu-ray / Μια παραγωγή της Edge West, LLC για το National Geographic
		Television : Τι έπεσε στο Roswell το 1947; Ιπτάμενος δίσκος; Κατασκοπευτική συσκευή ή πολεμικό όπλο;
Συγγραφέας:	 	Φαφούτη, Ελένη (μετ.)
		National Geographic Television
Δημoσίευση:	Αθήνα : Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 2008
Φυσική Περιγραφή:	1 Blu-ray disk
Σειρές:	 	(National Geographic in Full High Definition)
Σημειώσεις:	 	Συμβατό με Playstation 3
		Εικόνα: AVC 1920X1080i 59.94fps
		Τον Ιούλιο του 1947, όταν ο Μακ Μπραζέλ ανακάλυψε τα περίεργα συντρίμια στο ράντσο του στο Νέο Μεξικό, η μιρκή πόλη του Ρόζγουελ
	άλλαξε για πάντα. Καθώς οι ομοσπονδιακές αρχές έσεπευσαν να απομακρύνουν όλα τα ίχνη του ασημένιου αντικειμένου, οι φήμες για ΑΤΙΑ
	άρχισαν να εξαπλώνονται σαν ανεξέλεγκτη πυρκαγιά. Οι αρχές διέψευσαν αμέσως οποιονδήποτε εξωγήινο συσχετισμό, απαξιώνοντας το ιπτάμενο
	αντικείμενο ως ένα μετερωτολογικό μπαλόνι. Όμως, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν κάποιοι που ορκίζονται ότι η κυβέρνηση κρύβει κάτι
	σημαντικότερο: αν όχι ΑΤΙΑ, ίσως μια άκρως απόρρητη κατασκοπευτική συσκευή ή πολεμικό όπλο που θα μπορούσε να καταστρέψει ολοσχερώς
	αυτή τη μικρή πόλη.
DDC Ταξινόμηση:	AU-001.942
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Τίτλος:	 	Βόρνεο - Σουμάτρα: Η μάχη για το φως : [μαγνητοσκόπηση]: Blu-ray : [μαγνητοσκόπηση]: Dvd-video / Μια παραγωγή του Natural
		History New Zealand (NHNZ)
Πρόσθετοι Τίτλοι:	Equattor: Battle for the light
Συγγραφέας:	 	Καζής, Δημήτρης Α (joint author)
		Natural History New Zealand Ltd (NHNZ)
		Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.
Δημoσίευση:	Αθήνα : Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 2007
Φυσική Περιγραφή:	1 blu-ray disk. 1 dvd-video disk
Σειρές:	 	(Hi-Def Planet Ισημερινός Κύκλος)
Σημειώσεις:	 	2 Δίσκοι: περιέχει το πρόγραμμα σε δύο εκδόσεις - μια Full High Definition 1080i σε Blu-ray Disk και μία Standard Definition
		PAL σε DVD.
		Εικόνα (Blu-ray): AVC 1080i 16:9 1920X1080 29.97fps
		Εικόνα (Dvd): Mpeg-2 720X576 16:9 Anamorphic 25fps
		ΒΟΡΝΕΟ - ΣΟΥΜΑΤΡΑ: Η Μάχη για το Φως
		Ελάτε στα τροπικά δάση της νοτιοανατολικής Ασίας, ένα σκληρό πεδίο μάχης. Εδώ αναρίθμητα ζώα και φυτά μάχονται για φως, δηλαδή για
	ζωή. Με το φως του ήλιου ευνοούνται τα φυτά και τα ζώα που επιδεικνύουν πονηριά και στρατηγική για μία θε΄ση σε αυτό το σύνθετο
	περιβάλλον. Ζήστε τη μάχη της ζωής για το φως μέσα από την εικόνα High Definition
Θέματα:	 	Φυσική ιστορία--Ταινίες
DDC Ταξινόμηση:	AU-591.959
LCC Ταξινόμηση:	HD45.S66 1985


