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Η βιβλιοθήκη ins Real
Ξεφυλλίζουμε τις νέες εκδόσεις και σας προτείνουμε

0 κατά συρροήν εκδικητήβ, η διαπλοκή και το ξέπλυμα και ένα ειρωνικό παιχνίδι ins τύχηε

«Μαύρο qxos»
ΟΙυγγραφέας: ΜίμηςΑνδρουλάκης
Ο Εκδόσεις: Πατάκη, σελ. 360

®>0ΥΛΑΚΗΙ

ΜΑΥΡΟ ΦΟΙ

«ΕΓΩ ΤΟ ΕΚΑΝΑ. Τον εμπρησμό
στο "Μινιόν"». Είναι προικισμένος.
Οταν, όμως το εσωτερικό του «ρο
λόι» διαταράσσεται, βγαίνει από τον
εαυτό του και γίνεται κατά συρροήν
εκδικητής - με ή χωρίς αιτία. Είναι
παράλογος και ταυτόχρονα αλη
θινός. Στην πρώτη τραγωδία τον
ωθούν οι πικροί καρποί της εφη-
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βείαςτου. Αρραβωνιαστικιά του
τότε ήταν η Ελένη, ενώ οι τρεις
μοιραίες γυναίκεςτου ήταν η Γκρέτα, η Μαρ
γαρίτα και η Μάρθα. Εκεί που φαίνεται να
κλείνει τον τελευταίο λογαριασμό του με το
παρελθόν ανοίγει έναν καινούργιο. Αποκα
λύπτει τη σκοτεινή πλευρά της Art Market

που μεταμορφώνει τους«Πικάσο» σε κρά
χτες για γκρίζες μπίζνες δισεκατομμυρίων.
Ρίχνει μια βόμβα στη δικτύωσή της με τη
διεθνή κλεπτοκρατία, το ξέπλυμα βρό
μικου χρήματος και την πλαστογραφία.
Το «Μαύρο φως», το νέο βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη, παρουσιάζει για πρώ
τη φορά τον βίο και το ψυχογράφημα
του εμπρηστή του «Μινιόν», φωτίζει τη
σκοτεινή ζώνη της Art Market και αποτυπώνει ένα ειρωνικό παιχνίδι της τύ
χης από την Αμφισσα και τους Δελφούς του '60
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και την Αθήνα του 70 μέχρι το Αμ
βούργο, τη Γενεύη και το Μανχάταντου σήμερα.
Γεννημένος το 1951 στην Κρή
τη, ο Μ. Ανδρουλάκηςπήρε μέρος
στην αντίδι κτατορική αντίσταση
και διώχθηκε από τη χούντα. Ηγε
τικό στέλεχος της Αριστερός πά
νω από είκοσι χρόνια, έγινε πολι
τικά ανένταχτοςαπότο 1993. Επέ
στρεψε στη μαχόμενη πολιτική το
2004. Ασχολήθηκε με την οικονομική ανάλυση
και την πρόγνωση στον ιδιωτικό τομέα. Δημι
ούργησε ραδιοφωνικές εκπομπές έγραψε θε
ατρικά έργα και άλλα αφηγήματα για το ρα
διόφωνο, καθώς και ιστορικά αφιερώματα για
τα μεγάλα ρεύματα της παγκόσμιας μουσικής.
Εχει συμμετάσχει σε διάφορα συλλογικά έργα
και έχει δημοσιεύσει μια σειρά κοινωνικών και
πολιτικών μελετών.
Το βιβλίο θα παρουσιαστεί στο Public cafe Συ
ντάγματος την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου, στις 20:30.
Θα μιλήσουν οι ΜάνοςΣτεφανίδης αναπληρω
τής καθηγητής του Τμήματος Θεατρικών Σπου
δών του ΕΚΠΑ, ΠαύλοςΤσίμας δημοσιογράφος
και ο συγγραφέας Η εκδήλωση θα προβάλλεται
ζωντανά από το διαδικτυακό κανάλι YouTube και
απάτην ιστοσελίδα Facebookτου Public.

