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Salut! Tocmai ai terminat de citit cartea lui
							 ,
o carte ce poate fi cu ușurință comparată cu un
film de acțiune din cele mai palpitante. Nu-i așa
că fiecare paragraf conține o secvență aproape
cinematografică, în care se întâmplă invariabil ceva?
Ai aflat deja că Addison Cooke este un copil de
doisprezece ani care merge la şcoală în fiecare zi şi care crede
că viaţa lui este superplicticoasă. Nu e corect deloc: mătuşa
şi unchiul lui, cercetători de faimă mondială, călătoresc până
la capătul lumii în căutare de comori ascunse, iar Addison nu
face decât să meargă la şcoală şi înapoi acasă… Din fericire
pentru Addison, aventurile nu-i ocolesc niciodată pe cei
din familia Cooke. După ce unchiul său, plecat în expediţie
în America de Sud, dezgroapă primul indiciu incaş pentru a
găsi un tezaur străvechi, acesta este răpit de membrii unei
organizaţii obscure, aflată pe urmele comorii. Răufăcătorii
au nevoie de unchiul lui Addison pentru a descifra indiciile
străvechi ale incaşilor, care le vor da acces la bogăţiile lor
fabuloase.
1 Addison trece printr-o sumedenie de primejdii,
capcane, curse cu maşini, totul pentru a-şi salva unchiul şi
pentru a recupera comoara străveche din mâinile răufăcătorilor.
De-a lungul aventurii sale ai întâlnit o mulțime de personaje.
Care dintre ele este preferatul tău? Care dintre ele ți s-a
părut cel mai periculos?
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2 O familie de exploratori și aventurieri și un băiețel fascinat
de cărțile de istorie. O gașcă de prieteni isteți și curajoși (deși minori
neînsoțiți, reușesc să zboare cu avionul, chiar la clasa business).
Descrie mai departe cartea pe care tocmai ai citit-o. Fă o
scurtă recenzie.

............................................
.............................................
..................................................
.........................................................................................
3 „– Mi‑aș dori să mi se întâmple ceva, replică Addison
impulsiv. Școala este inimaginabil, imposibil și de neconceput
de plictisitoare. Tu și unchiul Nigel sunteți mereu plecați din
țară. Mergeți pe șantiere arheologice, vedeți lumea întreagă.
Dac‑aș putea să plec de la școală, poate chiar aș învăța ceva.”
De ce crezi că Addison gândea astfel despre școală?
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4 Addison și Molly împărțeau un pat supraetajat în
dormitorul lor din apartamentul cu trei camere al mătușii
Delia. Jumătatea de cameră a lui Molly – o DEZORDINE
TOTALĂ. În schimb, jumătatea lui Addison era mai curată
decât un laborator de știință al NASA.
Tu îți păstrezi camera curată? Îți pui lucrurile în ordine?
Descrie în câteva rânduri ce faci în acest sens.
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5 Carnețelele lui Addison conțineau schițe de păsări și
mamifere pe care le observa în parc, cât și frunze presate și
cărăbuși.
Care era prima regulă din arheologie la care ținea foarte
mult unchiul său?

După ce creează o revoluționară aplicație pentru calculatoare,
Benjamin „Benji“ Franklin devine MILIARDAR! Mogulul
.........................................................................................
de numai doisprezece ani are acum lumea la picioare.
.........................................................................................
Dar când un asteroid amenință Pământul, Benji va avea
nevoie de întreaga lui avuție (și de o rachetă superputernică!)
.........................................................................................
pentru a evita un dezastru planetar.
Raymond
Bean
este
. Scriitorul
.
.
.
. autorul
. seriei
. de bestselleruri
.
.
Sweet Farts și School Is A Nightmare.
.
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6 „– Uite ce e, Mo. Care‑i cel mai important lucru din lume?
– Pizza lui Frank, de la intersecția Străzii 23 cu Lexington.
– Așa e, recunoscu Addison. Dar al doilea cel mai
important lucru este atitudinea potrivită. Nu putem controla
ce ni se întâmplă. Ce putem controla însă este ce simțim cu
privire la ceea ce ni se întâmplă.”
Tu ce părere ai? Chiar nu putem controla niciodată ceea
ce ni se întâmplă? Tu îți poți controla sentimentele atunci când
ți se întâmplă lucruri neașteptate?
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

7 Autorul a țesut întreaga aventură în jurul încercărilor
de a găsi și descifra misterul a trei chei, care sunt de fapt
indiciile către uriașa comoară a incașilor.
Dacă ai fi fost tu autorul cărții, în jurul căror elementecheie ai fi construit această poveste?

.........................................................................................
.........................................................................................
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.........................................................................................
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8 „– Dacă legenda este adevărată, își reluă unchiul Nigel
povestea, ghicitoarea sculptată în prima cheie duce la cea de‑a
doua cheie. Iar a doua cheie duce la cea de‑a treia. Iar a treia
duce la...”
Îți amintești unde duce a treia cheie?
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9 Misterele care așteaptă să fie descifrate fac lectura mai
captivantă, mai atrăgătoare.
Care dintre misterele acestei aventuri te-a fascinat cel mai
tare?
.........................................................................................

După ce creează o revoluționară aplicație pentru calcula.........................................................................................
toare, Benjamin „Benji“ Franklin devine MILIARDAR! Mogulul
de.........................................................................................
numai doisprezece ani are acum lumea la picioare.
. . Dar
. . . .când
. . . . .un
. . .asteroid
. . . . . . . amenință
. . . . . . . . .Pământul,
. . . . . . . . .Benji
. . . . .va
. . .avea
..
. . . . de
. . întreaga
. . . . . . lui
. . avuție
. . . . .(și
. . de
. . o. rachetă
. . . . . .superputernică!)
..........
nevoie
pentru a evita un dezastru planetar.
Scriitorul Raymond Bean este autorul seriei de bestselleruri
Sweet Farts și School Is A Nightmare.
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10 „Se strecurară pe lângă plante veninoase, pe lângă
tăuni iubitori de sânge și păsări colorate bizar, pe care lui
Addison i‑ar fi plăcut să le poată desena în carnețelul său,
dacă ar fi avut vreme de așa ceva.”
La unul dintre capitole, aflăm despre una dintre pasiunile
lui Addison.
Tu ai un carnețel al tău în care îți schițezi/desenezi ceea
ce te pasionează cel mai mult?
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11 Gândul că vei găsi o comoară despre care le vei povesti
colegilor, ți-ar da curajul să te avânți în desișul unei jungle,
unde există pericole la tot pasul? Imaginează-ți o astfel de
aventură și pune-o pe hârtie.
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
............................................................
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12 „Addison ascultă clipocitul apei și adierea vântului
unduind frunzele de palmier în pădurea întunecată care suspina.”
Descrie, în câteva rânduri, o pădure întunecată care suspină.
Lasă-ți imaginația să prindă aripi!
.........................................................................................
.........................................................................................

13 Întrebat ce ar face cu partea lui din comoara incașă,
Raj răspunde, printre altele, că și-ar construi o casă din brioșe
și ar mânca‑o pe toată, că și-ar cumpăra un zgârie‑nori pe care
l-ar umple cu apă și carași aurii sau că ar construi o pompă de
incendiu care să împroaște cu Nutella prin furtunuri.
Tu ce ai face dacă ai câștiga o parte din comoara incașă?
Tu ce visuri ai?

.........................................................................................
...............................................................
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14 Addison încearcă să le ridice moralul prietenilor săi,
spunându-le:
„– Prieteni, haideți să tragem adânc aer în piept...”
Tu cum îți încurajezi prietenii atunci când simți că au
probleme, că sunt ușor demoralizați?

15 Acum, la final, făcând abstracție de povestea pe care
tocmai ai citit-o, imaginează-ți că mâine pleci în aventura
vieții tale. Ești autorul propriei povești!
Scrie-o și trimite-ne-o și nouă aici  redactie@corintjunior.ro,
iar dacă vom simți adrenalină și suspans, aventura ta va fi publicată
aici  https://corintjunior.ro/blogs/.
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.........................................................................................
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Dacă ți-a plăcut
Addison Cooke şi comoara incaşilor,
pe www.corintjunior.ro
poți găsi o mulțime de cărți bogate
în aventuri captivante!
LECTURĂ PLĂCUTĂ!

Pe curând!
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