«En aquesta història de Gregory
hi ha màgia de debò. Una novel·la sobre
el poder de les conviccions, sobre la
nostra capacitat de fugir del nostre
tortuós llegat familiar i sobre els motius
que podríem tenir per no fer-ho.»
Jade Chang, autora de
The Wangs vs. The World
«Una novel·la que t’enganxa i et
fa riure. Els membres de la família
Telemacus potser tenen poders que van
molt més enllà de les nostres capacitats,
però explicant-nos la seva història
Gregory ens recorda els petits tocs de
màgia normal i corrent que hi ha al cor
de qualsevol família que funcioni.
Us encantarà aquest llibre.»
Steven Rowley, autor del best-seller
Lily and the Octopus

El Teddy és un artista de la prestidigitació que es guanya la
vida fent trampes amb les cartes. Un bon dia veu un anunci
d’un professor universitari que busca persones amb poders
mentals per participar en un estudi sobre parapsicologia que
resultarà que compta amb el suport de la CIA. S’hi presenta
i allà coneix la Mo, una vident autèntica. Després d’un curt
festeig es casen i tenen tres fills prodigiosos: la Irene, que
detecta les mentides; el Frankie, que pot bellugar coses amb
la ment, i el Buddy, el més petit, que veu el futur. En plena dècada dels setanta L’Extraordinària Família Telemacus
triomfa mostrant les seves habilitats pels escenaris de tot el
país, fins que un dia s’estrenen a la televisió i passa una cosa
imprevista que estroncarà per sempre la seva carrera al món
de l’espectacle.
Vint anys més tard, els Telemacus ja no són tan extraordinaris. La mare és morta i els tres fills malden per sobreviure
malgrat uns poders que els fan més nosa que servei. Llavors
la CIA, encaparrada amb la guerra paranormal, torna a treure el nas per veure si a cals Telemacus queda encara una
mica de màgia. I resulta que sí que en queda; més de la que
la mateixa família es pensa. El Matty, el fill de la Irene, acaba
de descobrir «accidentalment» que pot sortir del seu cos.
Però, com que les condicions que necessita per poder fer un
viatge astral són una mica inconfessables, de moment manté
els seus poders en secret.
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«Entretinguda i commovedora.
Una gran història familiar plena
d’enyorança, nostàlgia i humor.
Una escriptura que et captiva.»
Charles Yu, autor de How to Live Safely
in a Science Fictional Universe

De novel·les familiars n’hi ha moltes.
Però de famílies com els Telemacus, cap.
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«Una novel·la hilarant
i que desborda humanitat.»
Cynthia D’Aprix Sweeney,
autora de The Nest
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«Una novel·la màgica escrita amb un humor i una gràcia
inigualables.» The New York Times
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Daryl Gregory és l’autor
d’Afterparty, The Devil’s Alphabet i
altres novel·les per a lectors joves
i per a adults. Amb We Are
Completely Fine va guanyar el World
Fantasy Award i el Shirley Jackson
Award. Es va criar als afores
de Chicago i ara viu a Oakland,
Califòrnia.

