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12 mal

Dragi dornnule Henshaw,

, lnvl;itoarea ne-a citit azi in clasl cartea ta cu cfiinele.

A fost amuzanti. Ne-a Plicuit.

Pretenul tiu;
Leigh Botts (biiat)
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3 decembrie

Dragi domnule Henshaw,

sunt briatul care fi-a scris anul trecut cand eram in
clasa a doua. Poate cr n-ai primit scrisoarea de la mine.
Anul Ssta am citit cartea despre care fi-am scris, cum sd
distrezi un cdine. E prima carte groasi cu capitole pe care
am citit-o.

Tatrl biiatului a spus cr in orag cainii se plictisesc,
apa cr Joe putea si pistreze cainele numai dacr reusea si
grseasci gapte metode prin care sr-l distreze. Eu.rrn un
cAine negru. il cheami Bandit. E un cAine simpatic.

Dgci imi rlspunzi, o sI pun scrisoarea de la tine la pa_
noul clasei.

invifitoarea ne-a invrfat o chestie pmecheri despre
cuvantul prieten. Trebuie sr mi gdndesc cr are qi un ,,i'i
ca gi ,,mie", ,,lie".

Jinem lengintura.
Prietenul t5u,

Leigh Botts
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13 noiembrie

Drag5 domnule Henshaw,

Acum sunt in clasa a patra. Am flcut o diorami din
('um sd distrezi un cLine, cartea despre care fi-am scris
rlt,cloul ori pAnI acum. Cu ocazia Siptlm6nii Cirfii am
primit tem5 sI trimitem o scrisoare unui scriitor. Anul
Irccut am primit rlspunsul tiu, dar era doar printat. Te
rog,, vrei si-mi scrii ceva de mAnS? imi plac foarte mult
t'ltrqile tale.

Personajul meu preferat e tatll lui Joe, pentru ci nu s-a
strpirat cAnd Joe qi-a distrat cAinele punAndu-i o casetl cu
o cloamnl care cAnta, gi cAinele a inceput si urle de parcl
ar'fi cAntat pi el. $i Bandit face la fel cdnd aude pe cineva
cintAnd.

Cel mai bun cititor al t5u,
Leigh Botts
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z decembrie

Drag5 domnule Henshaw,

M-am tot gdndit la Cum sd distrezi un cAine. CAnd Joe
qi-a dus cAinele in parc gi l-a invlfat si se dea pe tobo-
gan, n-a venit niciun adult care s5-i spuni cI n-are voie
cu cAinele pe tobogan? Pe-aici, cei mai mulli adulqi sunt
foarte bdtrAni gi au pisici gi se suplri daci nu gii cAinele
in lesl tot timpul. Nu-mi place deloc si locuiesc intr-un
parc de case mobile.

fi-am vizut poza de pe coperta cirfii. CAnd o si cresc
mare, vreau sI fiu un scriitor celebru, cu barb5, aga ca
tine.

igi trimit o pozl cu mine. Am ficut-o anul trecut. Acum
am plrul mai lung. Sunt milioane de copii in SUA - dacl
nu-!i trimit o pozi cu mine, cum o sI ptii care sunt eu?

Cititorul tiu preferat,
Leight Botts

Anex5: Pozacu mine.
(inv5g5m sI scriem
scrisori de intentie.)
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z octombrie

Dragi domnule Henshaw,

Sunt in clasa a cincea acum. Poate !i-ar face pl5cere
s.I afli cf, am flcut o recenzie clrgii Cum sd distrezi un
ciine. Colegilor mei le-a plicut. Am luat -ro. Profesoara
rtri-a spus cI minusul e din cauzi ci m-am f6giit de pe un
;ricior pe altul.

Cu drag,
Leigh Botts
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