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Però encara no sap amb qui.
El Projecte Dona per Tota la Vida resoldrà el problema.
El Don, amb una síndrome d’Asperger no diagnositcada
que el converteix en una persona molt organitzada i
sistemàtica, però incapaç de tenir relacions socials
normals, ha dissenyat un qüestionari de setze pàgines
per trobar la parella perfecta, que evidentment no serà ni
cambrera, ni fumadora, ni bevedora, ni impuntual.
La ROSIE és tot això. I també és impetuosa, intel·ligent
i guapíssima. I està intentant descobrir qui és el seu pare
biològic. En això sí que el Don, professor de genètica,
segurament la podrà ajudar.
El Projecte Dona per Tota la Vida li ensenya al Don unes
quantes coses que no s’esperava. Per què la llargada del
lòbul de l’orella no serveix com a indicador de l’atracció
sexual. Per què a Nova York els gelats tenen un altre
gust. Per què no ha aconseguit mai tenir una segona cita
amb ningú. I per què, per molts esforços científics que
facis, no trobes mai l’amor. És l’amor qui et troba a tu.
S’està traduint a 37 llengües i Sony Pictures en prepara
ja una adaptació al cinema.

«Per moltes riallades que provoqui aquesta
meravellosa novel·la, El Projecte Rosie és una
seriosa reflexió sobre la necessitat que tenim
de trobar companyia i una identitat pròpia.»
John Boyne, autor d’El pijama de ratlles
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El Don Tillman pensa casar-se aviat.
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ROSIE
NOVEL·LA

GRAEME SIMSION
Graeme Simsion viu a Melbourne
i ha escrit relats curts, obres de teatre,
guions i dos llibres de no ficció.
El Projecte Rosie és la seva primera
novel·la, i l’any 2012 va guanyar el
Victorian Premier’s Literary Award
per a originals inèdits.

