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Salut! Tocmai ai terminat de citit
, 

romanul super palpitant al lui James Patterson și 
Chris Grabenstein.

Povestea începe când, în drum spre casă, Finn 
McAllister merge pe bicicletă și, dintr-odată, se 
trezește pe partea cealaltă a prăpastiei. Tocmai a 

fost scos în decor de o dubă dubioasă. Cine a vrut oare 
să-i facă rău și de ce? Ce o să se întâmple acum cu el? 
Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care încearcă 
să găsească răspuns. Își spune că mai are niște lucruri de 
rezolvat, dar de fapt ajunge să-și înțeleagă mai bine viața. 
Hai să mai parcurgem încă o dată aventura lui Finn alături 
de tocilarii lui și de Isabella!

1   După accidentul de pe Ridge Rim, Finn încearcă să 
reconstruiască întâmplările care au condus la acel moment. 
Cum ți se pare că vede toată situația?
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2    Cine îl găsește pe Finn în prăpastie și care este rela-
ția lui cu această persoană? 

3   Cum îi descrie Finn pe prietenii lui cei mai buni?  
De ce spune despre ei că sunt tocilari?
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4    La tine la școală există astfel de găști despre care 
povestește Finn (Normalii, Atleții, Popularii, Tocilarii)? 
Cum interacționează membrii diferitelor găști? Argumen-
tează cum vezi tu separarea asta – este o idee bună sau nu?

5   Care dintre prietenii lui Finn este preferatul tău? De 
ce? Ți-ar plăcea să-l ai drept prieten?
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6    De ce este lacul Naniizaanad, pe scurt „Lacul”, un 
loc special pentru Finn?

7    Fiindcă e fantomă acum, Finn poate să facă o gră-
madă de lucruri pe care nu le făcea înainte. Care ți se pare 
cel mai tentant? Crezi că ar fi chiar distractiv să faci un 
astfel de lucru pentru totdeauna?
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8   De ce simte Finn că i-a dezamăgit pe părinții lui și cum 
vrea să rezolve acest lucru?

9  În aventura lui de descoperire a vinovatului, Finn se 
împrietenește cu Isabella Rojas, fetița dispărută de patru luni. 
Descrie-o pe Isabella în câteva rânduri. 
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10  Cum reacționează familia lui Finn după întâmplarea 
nefericită a acestuia? Crezi că au contribuit și ei la cele în-
tâmplate? De ce da/ de ce nu? Argumentează. 

11    Povestește puțin despre relația dintre Finn și Isabella. 
Crezi că dacă s-ar fi cunoscut în alte circumstanțe ar mai fi 
fost prieteni? Ce părere ai despre asta?
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12   Ce descoperă Finn pe măsură ce se plimbă tot mai 
mult singur prin oraș? Vino cu câteva exemple.

13   Isabella nu pare să aibă o relație tocmai bună cu fa-
milia ei. Dacă un prieten de-al tău ar fi în această situație, ce 
sfaturi i-ai da?
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14   Care este partea ta preferată din roman și de ce? Exis-
tă și ceva ce nu ți-a plăcut? Dacă da, vino cu câteva idei des-
pre cum ți-ar fi plăcut să stea lucrurile. 

15   La final, aflăm ce s-a întâmplat de fapt cu Finn atunci 
când s-a accidentat și găsim și „vinovatul”. Care crezi că e 
cea mai importantă lecție pe care Finn a învățat-o? Tu simți 
că ai învățat o nouă lecție?
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În lumea Corint Junior, aventurile  În lumea Corint Junior, aventurile  
nu iau sfârșit niciodată! nu iau sfârșit niciodată! 

Ți-a plăcut Ți-a plăcut Tocilarii, împreună pentru totdeaunaTocilarii, împreună pentru totdeauna?  ?  
Intră pe Intră pe www.corintjunior.rowww.corintjunior.ro și vei descoperi   și vei descoperi  
multe alte cărți la fel de captivante, din care  multe alte cărți la fel de captivante, din care  

să învățăm o mulțime de lucruri noi și importante,  să învățăm o mulțime de lucruri noi și importante,  
dar cu care să ne și distrăm!dar cu care să ne și distrăm!

https://corintjunior.ro/
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