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Tocmai ai terminat de citit

o carte excepțională semnată Jenny Pearson.

,

Ai făcut cunoștință cu Freddie și cu bunii
săi prieteni, Ben și Charlie, și i-ai însoțit în
supermiraculoasa lor călătorie prin Țara Galilor.
Nu uita să-ți notezi în jurnalul de lectură ce ți-a plăcut, ce
te-a amuzat sau ce te-a impresionat cel mai mult din această
poveste! Cu siguranță îți va face plăcere să recitești aceste
însemnări mai târziu!
1 Freddie ține în sertar un carnețel care conține o listă
cu „Lucruri pe care le-am făcut, de care mama ar fi mândră“.
De ce are băiatul un astfel de carnețel și ce și-a notat în el?
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2 Cum a aflat Freddie cine este tatăl lui biologic și de ce
a hotărât să plece în căutarea lui?

3 Cum ți s-a părut episodul concursului de mâncat ceapă?
Povestește-l pe scurt. Crezi că tu ai putea face față unei astfel
de competiții?
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4 Cum ți s-a părut povestea relatată în transmisiunea
TV de polițistul-jurnalist Mike? Notează una dintre cele mai
amuzante exagerări.

5 „Nu credeam că voi mai putea mânca vreodată
șuncă, știind că porcii nici măcar nu pot vedea stelele.”
Îți amintești episodul din care face parte această secvență?
Interpretează-l pe scurt.
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6 Cine este Sheila și care este semnificația apariției ei în
poveste?

7 Cum interpretezi acest dialog imaginar între Freddie
și bunica lui? În ce context apare ea în poveste?
„— Ei bine, nu mi-a mai rămas cine știe ce familie, nu?
— Asta depinde cum definești tu familia. Cred că ai folosit
definiția greșită.
— Crezi?
— Da. Și sunt sigură că îți vei da seama de asta în curând.”
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8 Relatează pe scurt, în 8-10 rânduri, episodul care te-a
impresionat cel mai mult.

9 Cu care dintre personajele poveștii consideri că ai
afinități? Motivează-ți răspunsul, în 8-10 rânduri.
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10 Citește fragmentul de mai jos. Pornind de la ideea
desprinsă din acest fragment, realizează un scurt eseu în care
să-ți exprimi și tu opinia.
„— Ba bine că nu! Acum, haide, fără lacrimi — vei fi
bine. Lumea e un loc minunat, Freddie. E plină de aventuri,
eroi și miracole, pentru cine le caută.
Am încuviințat din cap și am încercat să fiu curajos, să nu plâng.”

11 Cum i-au găsit părinții pe cei trei băieți? După ce
indicii s-au ghidat pentru a le da de urmă?
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12 Ce rol au miracolele în povestea lui Freddie?
Fragmentul de mai jos îți va fi de mare ajutor!
„Ajuns la ultima pagină, am văzut că scrisese:
«Fiului meu, miracolul meu.»
Miracole.
V-am spus la început că nu sunt sigur că miracolele
se întâmplă cu adevărat. Conform enciclopediei online
Wikipedia, «un miracol este un eveniment extraordinar și
favorabil, inexplicabil prin legile naturii sau ale fizicii».
Când te iei după definiția asta, este ușor să excluzi o
groază de așa-zise miracole.”
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13 În ce supereroi s-au costumat cei trei băieți? Cum crezi
că s-au simțit „în pielea” acelor personaje?

14 Citește fragmentul de mai jos, apoi scrie un text (de 8-10
rânduri) în care să-ți exprimi părerea despre acest subiect.
„Din ce am învățat, supereroii nu poartă mantii și nu au
nevoie de bicepși proeminenți. Supereroii sunt oameni care
îți stau alături atunci când ai nevoie de ei. Un pic cum este
familia.”
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15 În interviul care se regăsește la finalul volumului,
Jenny Pearson, autoarea romanului, este întrebată de ce crede
că sunt atât de importante cărțile amuzante. Iată răspunsul ei,
mai jos. Tu ce părere ai?
„Tuturor le place să râdă. Cred că umorul din cărți este
factorul esențial care îi face pe cititori să înceapă o lungă
călătorie, cât o viață, în lumea cărților. Dar e mai mult decât
a-i determina pe copii să citească, umorul îi ajută să treacă
prin viață. Umorul ne ajută să facem față situațiilor dificile.
Ne ajută să ne facem prieteni. E important să înveți să te
distrezi și pe seama ta; dacă poți să râzi de greșelile tale, asta
înseamnă că poți să încerci să o și faci.”
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Dacă ți-a plăcut această poveste,
poți găsi și altele, la fel de
interesante, în colecția noastră

Nu rata întâlnirea cu alte personaje
care ți se lipesc de suflet și cu
poveștile lor captivante!

Pe curând!
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