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Anomenat l’Home Llegendari pel Washington Post, Igor Kostin és un testimoni 
capital de la catàstrofe de Txernòbil. El 26 d’abril de 1986, al cap de poques 
hores de l’explosió, sobrevola la central. La radioactivitat és tan forta que totes 
les seves pel·lícules es tornen negres. Només podrà salvar una foto, que farà la 
volta al món.

Sorprès per l’abast de la catàstrofe i pel silenci de les autoritats, Igor Kostin 
decideix quedar-s’hi i viure enmig dels 800.000 liquidadors que s’aniran succeint 
al lloc de l’accident.

Ell mateix, estant irradiat, no deixarà de fotografiar la central i la zona prohibida 
que l’envolta durant vint anys. La seva història es confon amb la de Txernòbil. 
Ha vist l’evacuació dels pobles, la construcció del sarcòfag, homes desplaçant a 
mans nues blocs radioactius, cementiris de màquines, jardins i horts contami-
nats que han tornat a ser terres salvatges en què l’home ha perdut el seu lloc… 
Per primer cop ens ho explica, amb paraules i amb imatges.
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Premi World Press Photo 1987 i traduït en 
10 llengües 

Igor Kostin és el primer fotògraf de l’accident 
nuclear més greu de la història: Txernòbil. 
Escrit en primera persona, ens ho explica 
amb paraules i amb imatges
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