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“L’èxit és anar de fracàs en fracàs sense perdre l’entusiasme,
 Winston Churchill”

On està la línia que separa el fracàs de la victòria? Es pot capturar l’instant que marca la
diferència?

En 1999, centenars de joves passaren per les audicions per a interpretar el paper de Harry
Potter al cinema. Entre els dos candidats que arribaren fins el final, Daniel Radcliffe fou l’elegit per
tindre eixa “mica extra”. La novel.la Número dos narra la possible història d’eixe xiquet que no va
tindre eixe toc extra.

Per tant,  aquesta novel.la  aborda la vida de Martin  Hill,  un xiquet  de pares divorciats,
ulleres  negres  i  redones.  Després  de  quedar  finalista  i  ser  rebutjat,  Martin  anirà  caient  en
successives depressions amb cada nova entrega de la saga cinematogràfica de Harry Potter. Vuit
entregues que es convertiran en una lenta tortura.

El tema de rerefons d’aquest llibre no és altre que el diàleg entre èxit, fracàs i expectatives
personals així com la fragilitat amb que l’atzar transforma les vides en un instant.

Aquest original argument serveix de vehicle a l’autor per fer el que millor sap, analitzar les
ments dels seus personatges i desgranar els seus sentiments. David Foenkinos ens mostra, una
vegada més, la seua mordacitat, la seua habilitat per enllaçar tragèdia i humor però sempre amb
una gran sensibilitat.

També ens parla sobre J.K. Rowling, la vida de la qual també podria donar per escriure
una  novel.la  ja  que  esta  jove  (en  aquell  moment)  que  vivia  d’ajudes  socials  en  una  gran
precarietat, que es casa, té un fill i és maltractada, també va viure l’a prop que estan misèria i
riquesa.

Així doncs, tots aquells que seguiu aquesta recomanació de lectura us trobareu amb un
novel.la divertida, melancòlica i de vegades cruel i dramàtica. Una història plena de fantasia i
moooolt addictiva!
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