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Salut! Tocmai ai terminat de citit

,
romanul plin de aventuri și de mister al lui
Megan Wynne.
Beth este o fată obișnuită, cu probleme obișnuite
– s-a mutat de curând într-un oraș nou și îi este dor de
cea mai bună prietenă a ei, la școală o cam necăjesc
câteva colege, acasă simte că mama ei nu este suficient de
prezentă. Când la ea în cameră încep să se întâmple tot felul
de lucruri neobișnuite, Beth dezleagă misterul – și este unul
extraordinar: Robbie, un puști simpatic, dar cam năzdrăvan,
călătorește în timp! Băiatul vine din anii '50 și în curând cei
doi copii se împrietenesc, pornind împreună într-o aventură
surprinzătoare, care le va schimba viețile pentru totdeauna.
1 Ți-ar plăcea să poți călători în timp? Dacă ai putea ajunge
în orice an, în orice epocă, ce moment ai alege și de ce? Cât timp
ți-ai dori să petreci acolo?

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.
Scriitorul Raymond Bean este autorul seriei de bestselleruri
Sweet Farts și School Is A Nightmare.
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2 Beth și Robbie locuiesc amândoi pe strada Hawthorn,
la numărul 3, însă... în epoci diferite. Descrie în câteva fraze
diferențele dintre stilurile de viață din anii 1950 și 2019, așa
cum apar ele în carte.

3 Copiii din poveste (Beth, Robbie, Dorothea, Jess, Jack)
acceptă destul de repede ideea de călătorie în timp, în vreme
ce părinților le este mult mai greu să înțeleagă și să accepte
ce se întâmplă. Cum îți explici lucrul acesta, de ce le este mai
ușor copiilor să se adapteze?
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4 Isabelle, mama lui Robbie, este la început uluită de
viața familiei Boffin. Recitește pasajele în care își exprimă
uimirea și alcătuiește o scurtă listă a lucrurilor care o surprind.

5 La întoarcerea în anii '50, Isabelle pune bazele unei
mici afaceri și își schimbă viața; a învățat enorm din experiența
trăită în anul 2019. Dacă ai putea folosi un element al vieții din
prezent pentru a schimba trecutul, inventând ceva înainte de
vreme, ce ar fi? Și din ce motiv ai ales lucrul acela?
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6 Gráinne și fetele din gașca ei o necăjesc întruna pe
Beth și o fac să se simtă prost. Ai fost vreodată de față când
un coleg/o colegă de la școală a trecut printr-o situație de
bullying? Cum ai reacționat?

7 Beth se bucură mult atunci când Robbie o ajută să se
răzbune pe Gráinne, însă apoi își dă seama că și colega ei
avea o viață grea acasă, iar în cele din urmă se împacă. Tu
ce ai alege, într-o situație similară? Alcătuiește două liste:
argumente pentru răzbunare, argumente pentru împăcare.
Care dintre ele este cea câștigătoare?
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8
Beth îl ajută pe Robbie cu școala și își dă seama că
băiatul este dislexic. Având în vedere ce ai aflat din carte, crezi
că un copil cu dislexie are șanse de a se descurca la școală la fel
de bine ca ceilalți colegi? Cum ar putea fi ajutat mai mult?

9 Cormac este cel mai tăcut membru al familiei Boffin.
Scrie mai jos trei trăsături de caracter ale lui, așa cum reies ele
din poveste.
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10 Ai mai întâlnit până acum, în lecturile tale și în
filmele pe care le-ai văzut, povești despre călătorii în timp?
Prin ce se aseamănă și prin ce se deosebesc de povestea din
Casa din strada Hawthorn?

11 Dacă persoana care a locuit în anii '50 în casa/
apartamentul în care locuiești tu acum ar călători în timp până
în prezent, ce crezi că ar surprinde-o cel mai mult?
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12 Cum ai descrie-o, în câteva fraze, pe mama lui Beth?
Ai la dispoziție rândurile de mai jos.

13 La începutul poveștii, Beth este tare nefericită și se
simte singură. Pune-te în locul membrilor familiei ei și scrie
mai jos cu ce ar fi putut fiecare s-o ajute în momentele dificile
de după mutare.
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14 Scrisoarea pe care i-o lasă Robbie lui Beth la finalul
cărții este nespus de impresionantă. Recitește-o și scrie mai
jos care ți se pare ideea cea mai importantă din mesajul lui.
Argumentează-ți alegerea.

15 Imaginează-ți că ești Beth și că îi poți trimite o
scrisoare lui Robbie cel matur, în trecut. Ce i-ai spune? Scrie
mesajul pentru Robbie în rândurile de mai jos.
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În lumea
,
aventurile nu iau sfârșit niciodată!
Ți-a plăcut Casa din strada Hawthorn?
Ca să găsești și alte cărți la fel
de captivante nu e nevoie să călătorești
în timp – e suficient să intri pe
www.corintjunior.ro și să te bucuri
de toate aventurile grozave
din cărțile noastre!
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