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VAE VICTUS (CAST)
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PLUTÓ
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Xavier Baladia
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L’AMIGA GENIAL
Elena Ferrante

375

CHARLOTTE
R. J. Palacio
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Wonder explica la història de l’Auggie Pullman, un noi normal i corrent amb
una cara que no ho és tant i que quan va a escola per primer cop
transforma amb la seva presència la vida de tots els que l’envolten
i la seva manera de veure el món.
L’Auggie i jo és una nova mirada a la història de Wonder: tres nous capítols
narrats per tres personatges diferents –l’assetjador, el Julian; l’amic de tota
la vida, el Christopher, i una companya de classe, la Charlotte– que ens
expliquen com els ha afectat el fet d’haver conegut l’Auggie.
Si us va agradar Wonder, no us perdeu aquestes tres històries sorprenents
i commovedores, que us faran veure que les coses no sempre són com
sembla que són i que tothom té una història per explicar.
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R. J. PALACIO viu a Nova York amb el seu marit,
dos fills i dos gossos. Durant més de vint anys
va treballar de directora artística i dissenyadora
gràfica. Es dedicava a dissenyar cobertes per a
altres, esperant el moment idoni per començar
a escriure la seva primera novel·la. Però un dia,
fa uns quants anys, una trobada fortuïta amb
una nena molt especial davant d’una gelateria
li va fer veure que per fi havia arribat el moment
de posar-se a escriure Wonder, la seva primera
novel·la i un superèxit mundial. Després s’hi
afegirien El capítol del Julian –on ens explica
la mateixa història des del punt de vista del
nen maltractador–, La llibreta del professor
Browne, Plutó –on el narrador és el Christopher,
l’amic de tota la vida de l’Auggie– i, finalment,
Charlotte, una visió més femenina de com és la
vida a secundària.
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El capítol del Julian, Plutó i Charlotte,
junts en un sol llibre.
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