«Es fa difícil saber què passarà
a la pàgina següent. Bergmann escriu
amb un estil fresc i original que
vessa empatia.»
Stefan Keim, WDR

«Fa pensar en Dickens per la seva
extraordinària habilitat per descriure
les extravagants vicissituds dels
personatges.»
Matteo Collura, Il Messaggero

«Es llegeix com una novel·la
d’aventures. En les seves boniques
i dramàtiques pàgines el divertiment
es transforma en un drama; en un
drama abrasador.
Alessandro Mezzena Lona, Il Piccolo

El contrapunt és en Max Cohn, un nen americà que té deu anys,
una àvia que es va salvar dels crematoris nazis i uns pares que
s’estan divorciant. Està convençut que el Gran Zabbatini pot fer
que es tornin a estimar, i no pararà fins a trobar-lo i convence’l
–encara que ja sigui vell i no vulgui saber res més d’aquest món–
que faci un truc de màgia per tornar a unir els seus pares.
EL TRUC es llegeix sempre amb un somriure als llavis, mentre
vas descobrint com en Zabbatini, astut i resolutiu, et roba el cor
com els grans personatges literaris. Fa feliç la gent donant-los
el que volen: que els enganyin. A vegades una mentida o una
il·lusió ens poden salvar.

«És una novel.la picaresca i alegre
en què el dolor es dissol en l’alegria.»
Andrea Baiani, La Repubblica

«Plena d’humor i sorprenentment
divertida i al mateix temps punyent,
trepidant i amb uns personatges
inoblidables.»
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«Captivadora, emotiva i amb un
meravellós sentit de l’humor.»

EL TRUC és una bella història explicada amb una barreja molt
personal d’humor i tendresa. En Mosche, el protagonista, és
fill d’un rabí i de ben petit aprèn a casa que les mentides ens
ajuden a viure. Quan encara és un nen decideix escapar-se per
enrolar-se en un circ. Al cap de pocs anys s’haurà convertit en un
mag famós, el Gran Zabbatini, sobreviurà a la fúria nazi i a una
dolorosa història d’amor, i acabarà triomfant als Estats Units.
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Dos mons: Praga 1934 i Los Angeles 2007. Dos personatges:
un nen que encara creu en tot i un vell que ja no creu en res.
Dos destins que s’acabaran trobant.
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«Fa pensar en la La vida és bella
i Mr. Vertigo de Paul Auster. És una
novel.la picaresca i alegre en què
el dolor es dissol en l’alegria.»
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Emanuel Bergmann
Va néixer a Saarbrücken l’any 1972.
Després del batxillerat se’n va anar
a viure a Los Angeles per estudiar
cinema i periodisme. Ha treballat per
a diversos estudis cinematogràfics,
productores i editors independents
a Alemanya i els Estats Units.
Actualment es guanya la vida
ensenyant alemany, traduint llibres i
escrivint articles. I ara també novel·les:
EL TRUC és el seu debut literari.
S’ha traduït a quinze idiomes.

