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Wonder R.J. Palacio Hent PDF "Jeg vil ikke prøve at beskrive, hvordan jeg ser ud. Hvad du end tror, så er det
sikkert meget værre." August “Auggie” Pullman blev født med et derformt ansigt, der har forhindret ham i at
gå i skole. Indtil nu … Snart skal han begynde i en helt almindelig 5. klasse. Det er aldrig nemt at være “den
nye”. Især ikke, når man ser ud som Auggie. Men indeni er han som alle andre. Eller som han selv siger:
"Den eneste grund til, at jeg ikke er helt normal, er, at folk ikke ser mig sådan." R.J. Palacio har med

WONDER skrevet en moderne klassiker. En morsom, livsbekræftende og ikke mindst rørende fortælling, der
ikke er til at lægge fra sig. *** "Det er de store temaer, som gør Palacio usædvanlig. Bogen søger ind i kernen

af temaer såsom venskab, vedholdenhed, frygt og ikke mindst kunsten at udvise venlighed." – The
Huffington Post “Palacio debuterer med en veldrejet page-turner befolket af personer, man ikke kan undgå at
forelske sig i.” – Entertainment Weekly “Dybtfølt og uforglemmelig. WONDERs hjerte er Auggie og de
andre 5.-klasses børn og teenagere, hvis stemmer Palacio alle gengiver med perfektion.” – The New York
Times Book Review "Det er den usædvanlige generøsitet, der gør WONDER så usædvanlig, så let at elske.
Resultatet er en smuk, morsom og til tider sørgelig fortælling om hverdagens små forvandlinger." – The Wall

Street Journal

 

"Jeg vil ikke prøve at beskrive, hvordan jeg ser ud. Hvad du end tror,
så er det sikkert meget værre." August “Auggie” Pullman blev født
med et derformt ansigt, der har forhindret ham i at gå i skole. Indtil
nu … Snart skal han begynde i en helt almindelig 5. klasse. Det er
aldrig nemt at være “den nye”. Især ikke, når man ser ud som

Auggie. Men indeni er han som alle andre. Eller som han selv siger:
"Den eneste grund til, at jeg ikke er helt normal, er, at folk ikke ser
mig sådan." R.J. Palacio har med WONDER skrevet en moderne
klassiker. En morsom, livsbekræftende og ikke mindst rørende
fortælling, der ikke er til at lægge fra sig. *** "Det er de store

temaer, som gør Palacio usædvanlig. Bogen søger ind i kernen af
temaer såsom venskab, vedholdenhed, frygt og ikke mindst kunsten



at udvise venlighed." – The Huffington Post “Palacio debuterer med
en veldrejet page-turner befolket af personer, man ikke kan undgå at
forelske sig i.” – Entertainment Weekly “Dybtfølt og uforglemmelig.

WONDERs hjerte er Auggie og de andre 5.-klasses børn og
teenagere, hvis stemmer Palacio alle gengiver med perfektion.” –
The New York Times Book Review "Det er den usædvanlige
generøsitet, der gør WONDER så usædvanlig, så let at elske.

Resultatet er en smuk, morsom og til tider sørgelig fortælling om
hverdagens små forvandlinger." – The Wall Street Journal
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