WONDER
R.J. Palacio

Dossier d’opinions als EEUU
A LA PREMSA

Hi ha poques primeres novel·les tan potents com aquesta.
Publishers Weekly

Palacio fa que sembli fàcil (...), i quan arriba l’ovació final a peu dret el lector s’hi afegirà, se sentirà
part d’aquesta comunitat tan atribolada i finalment tan càlida.
Booklist

Una història inoblidable sobre la bondat, el coratge i els miracles.
Kirkus Reviews

Palacio té una habilitat excepcional per inventar-se diàlegs que semblen reals i per descriure els
pensaments i les emocions dels personatges. És un llibre que es llegeix com si res i que planteja
una gran debat sobre l'amor, la solidaritat i el fet de jutjar la gent per les aparences. Un llibre
suggeridor i molt ben escrit.
School Library Journal

el cor de Wonder són l’August i tots els altres nens. Palacio és capaç de copsar tant la veu dels
nens com la de les nenes, tant la dels de cinquè com dels que ja són adolescents.
The New York Times

El que fa que la primera novel·la de R. J. Palacio sigui tan extraordinària i tan deliciosa és la
insòlita generositat amb què ens explica la història de l’Auggie… El resultat és una història
preciosa i divertida –i que de vegades et fa plorar a llàgrima viva– sobre una transformació
silenciosa.
The Wall Street Journal

Hi ha un missatge al llarg de tot el llibre, i qui més clarament l’exposa és la veu d’un mestre que té
la capacitat d’inspirar: si tots fóssim una mica més considerats amb els altres, el benefici seria
incalculable. Tot plegat per acabar amb la ferma resolució de ser millor persona: ja em direu què
més se li pot demanar a un llibre.
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The Independent, UK

La història de Wonder enganxa: et vindran ganes d’animar l'August cada cop que ensopegui en
un món que per la majoria dels nens de cinquè no té cap dificultat. L’August és valent i divertit,
vulnerable i encantador, i per tant costa no enamorar-se’n. Però on realment brilla Palacio és en
els grans temes. Aquest llibre és una esplèndida exploració de la naturalesa de l’amistat, de la
tenacitat, de la por i, sobretot, de la consideració envers els altres.
The Huffington Post

Palacio aconsegueix escriure una història amb una acció trepidant i alhora intensament
introspectiva, amb un seguit de monòlegs interiors que mostren les fragilitats i les febleses que hi
ha darrere de tots els mals tràngols que ha de passar l’August. Palacio és una gran narradora, i
els personatges són brillants, ben arrodonits i encantadors. Wonder és un llibre preciós ple de
sofriment i de triomf, emotiu sense ser manipulador: molt recomanable.
BoingBoing

En una meravella de debut, Palacio ha escrit una novel·la espurnejant que es llegeix d’una tirada i
que és plena de personatges que et vénen ganes d’animar.
Entertainment Weekly

Palacio es va fer el propòsit d’escriure un llibre sobre l'empatia i la tolerància. El que va sorgir va
ser una història entranyable sobre la família, les amistats, la resiliència i el poder de l’amabilitat.
Amb gracia i enginy, el llibre de Palacio porta els lectors a un viatge per les emocions ple de
llàgrimes i rialles.
Akron Children’s Books Examiner

ALTRES ESCRIPTORS

Wonder és bàsicament… una meravella. Està ben escrit, et captiva, i és tan divertit de llegir que
les pàgines passen gairebé soles. Però és que a més Wonder t’arriba al cor d’una manera positiva
i inesperada, i fa de l’August Pullman un personatge que el lector no oblidarà mai. Feu-vos un
favor i llegiu aquest llibre: tindreu una vida millor.
Nicholas Sparks,
autor de best-sellers com El quadern de Noah

Molt de tant en tant surt una novel·la que il·lustra i ensenya; que ens obre la ment, els ulls i el cor i
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fa que el món sigui un lloc millor. Sovint és un llibre disfressat de literatura infantil, però que
llegeixen molts adults. Guanya una pila de premis i se situa a moltíssimes llistes, fins i tot al
Pulitzer.... R. J. Palacio ha aconseguit una novel·la així amb Wonder. No es publicava un llibre
d’aquest calibre des d’El curiós incident del gos a mitjanit de Mark Haddon. Se situa al costat
d’altres clàssics com Stuart Little, A Wrinkle in Time, Huckleberry Finn", The Borrowers o Holes
(Clots), amb qui comparteix un tema comú: l'amor incondicional i la superació de grans obstacles.
Enlluernador, sorprenent. Feia anys que no llegia una cosa així.
Amazon Vine™ Program.
David Seaman

És un dels llibres més commovedors i edificants que he llegit en molt temps.
Rachel Höchberg,
Mundial del Llibre Infantil

August Pullman ens recorda el que és la veritable bellesa.
Paul Hankins,
Goodreads

Aquesta inoblidable història, explicada des de diferents punts de vista, té el poder de canviar la
manera de pensar de la gent.
Joyce Tíber,
Llibres Següent Capítol

Feia molt de temps que no em commovia tant un llibre. Absolutament preciós.
Nicole Yasinksy,
The Booksellers at Laurelwood

Ple de sentiment i de veritats, Wonder és un llibre que parla de com veure tota la bellesa que ens
envolta. M’hi jugo el que vulgueu que us enamorareu de l’Auggie Pullman.
Rebecca Stead,
premi Newbery i autora de Quan m’atrapis

El que fa que Wonder sigui tan memorable és la seva aparent simplicitat i la seva honestedat. Tots
els personatges estan tan ben traçats que semblen reals, humans… És un llibre preciós.
Christopher Paul Curtis,
premi Newbery i autor de Me llamo Bud, no Buddy

Wonder és un llibre amb un cor grandiós que ens ensenya quines criatures tan fràgils, imperfectes
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i belles que som. Una novel·la meravellosa.
Julia Alvarez,
autora de Return to Sender i The Tia Lola Stories

Un llibre realment notable.
Tom Angleberger,
autor del best-sellerL’estrany cas de l’Origami Yoda

ELS LECTORS
M’acabo de llegir Wonder, i el recomanaria a molts dels meus amics perquè m’ha fet sentir feliç i
m’ha convençut de la importància de ser considerat amb els altres. Josh Hartigan (12 anys)
Wonder és un d’aquells llibres tan poc freqüents que et fan venir ganes d’abraçar tothom ben fort
perquè vegin com els estimes... però és que a més et fa venir ganes d’obrir els braços i abraçar el
món sencer. És una història plena d’optimisme, divertida i vital que val la pena llegir, però sobretot
és una història que pot canviar el lector.
Poques vegades a la vida ensopegues amb una història com aquesta, i espero de tot cor que
arribi als lectors. És un llibre curt que no desaprofita ni una sola pàgina, que t’esprem tan fort les
emocions que et talla la respiració, però quan finalment afluixa et sents més ple que mai
d’empatia, de compassió i d’amor. Estàs preparat perquè la crueltat et sorprengui, però quan el
que et sorprèn és la bondat és meravellós. Wendy Darlin
Aquest cap de setmana m’he llegit Wonder per tercera vegada. Pual Hankins

Increïble. Absolutament increïble. De les millors novel·les que he llegit. I fixeu-vos que no he dit
“de les millor novel·les juvenils”. És una història tan potent i està tan ben explicada que
transcendeix el gènere. La recomano als estudiants de secundària. La recomano als adolescents.
I la recomano als adults: tant si sou dels que no han llegit mai novel·la juvenil com si sou dels que
no suporten la novel·la juvenil, proveu-ho amb aquesta. Mike Mullin

Si aquest any només has de llegir un llibre, que sigui aquest. Et farà riure i plorar alhora. En
sortiràs desesperat per ser millor persona. És un llibre que et porta lluny, que t’obliga a ser millor
persona. Un d’aquells llibres que et canvien la vida. Quan vagis a comprar-te’l, compra’n uns
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quants més, perquè t’asseguro que et vindran ganes d’animar altres persones a llegir-se’l.
Vivienne

No n’hi ha prou, de dir que és un llibre deliciós, simpàtic i edificant. No hi ha cap paraula prop
potent per descriure’l. I si em limito a dir que és un llibret preciós em fa l’efecte que tampoc li estic
fent justícia. No és la mena de novel·la que vas passant les pàgines compulsivament perquè té
una acció trepidant amb capítols curts que sempre et deixen en suspens. El fet de llegir coses
sobre la vida des del punt de vista de diferents nens que es fixen en un nen molt especial m’ha fet
sentir curiositat per saber quina part de la història llegiria a continuació.
Si hagués de remarcar un personatge que no fos l’August, triaria la germana gran, la Via, geniüda
i tendra alhora. Una noia que els té ben posats. M’estimo la meva germana, però la Via és
claríssimament la germana gran que m’hauria agradat tenir quan em feia gran. Si estàs buscant
un llibre que t’inundi d’emocions, és aquest. Jo me n’he endut una visió de la vida sensiblement
diferent. Simplement meravellós. Capillya

Un llibre increïble!
M’ha encantat aquest llibre. És simple però profund. Una preciositat. És un llibre ideal perquè el
llegeixin junts pares i fills i en parlin. Si hi hagués l’àudio, seria perfecte per escoltar-lo en família.
És una història preciosa sobre l'ésser humà, sobre l'acceptació de les diferències (...) i sobre el
perdó, que ens ensenya que el que tenim a dins és més important que el que es veu per fora. No
te’l perdis, es boníssim! Beth
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