Τα δεδομένα του βιβλίου εξάχθηκαν από - Αλφειός
Ημέρ. Εκτύπωσης: Tue Jul 7 9:19:10 2020 / +0000 GMT

Παρανουαρικό

Τιμή: 3,00 €
SKU: AB-002102020
Σε απόθεμα: 2
Κατηγορίες Βιβλίου: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

Περιγραφή Βιβλίου
Είναι δύο παρά πέντε. Μπαίνω στην τράπεζα και πηγαίνω στον διευθυντή. Του λέω
γέμισε την τσάντα και μην κάνεις καμιά μαλακία γιατί από το πρωί τα νεύρα μου
τα έχετε κάνει κρόσσια. Πηγαίνει με την τσάντα προς τα ταμεία. Τη γεμίζει. Μου
τη δίνει. Τον βλέπω να πατάει τον συναγερμό. Αγανακτώ. Τον πιάνω με το καλό.
Βρε μουνιά του λέω. Σας λέω δεν θέλω να δουλέψω. Μου λέτε πρέπει.
Σας λέω οκ και μου λέτε πως δεν έχει δουλειές για μένα αυτήν την περίοδο και
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γενικώς είναι δύσκολα τα πράγματα. Τι φάση είναι αυτή; Θα σας παρακαλάω; Σας
λέω αφού οι τράπεζες έχουν τόσα λεφτά. Τι θα τα κάνουν; Στον κώλο τους θα τα
βάλουν; Να μου δώσετε λίγα από αυτά. Μου λέτε πως αν τολμήσω να προσπαθήσω
θα με βάλετε φυλακή. Τι φάση δηλαδή; Όλες τις αντιφάσεις του καπιταλισμού εγώ
θα τις πληρώσω; (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)
Περιεχόμενα

3,14 στην π
ο προλετάριος Γιατρός στον Bezmotiv
πακέτο
Ουφ!
Ποια Ελένη;
Αστικός Μύθος
έψιλον φι
Πάκη χάντινγκ
χαμερπής σε όσους αντίκρισαν τον... μπαλτά της ποινικής δικαιοσύνης
Η λίστα με τους 4
Δυστοπικός Ρεαλισμός
προφήτες και άγιοι
σκέτη ποίηση - Μελιγαλάς στυλ

Χαρακτηριστικά Βιβλίου
- Διαστάσεις: 14 x 21 cm
- Βάρος: 0.113 kg
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