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Există ceva 
ascuns 

despre care 
trebuie 

să afli!
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Carl

Iată câţiva prieteni noi care 
te vor ajuta să găseşti lucrul 
ascuns.

Dar, în primul rând… ceva îi 
nedumereşte.

Joey Tasia

Beth

Ce se petrece 
în mintea 

mea?

Vreau să ştiu de 
ce sunt atât de 

temător?

De ce 
uneori spun 
minciuni?

De ce mă supăr 
atât de tare, când 
eu de fapt nu vreau 

să fiu supărată?



??
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Această carte te 
va ajuta să rezolvi 
misterul şi să afli ce 
este lucrul ascuns!

Cel mai bine ar fi să citeşti 
această carte împreună cu un 

adult şi să vorbiţi despre fiecare 
pagină pe care o parcurgeţi.

Dar poţi citi cartea 
şi singur, dacă aşa 
vrei.

Vei găsi explicaţii 
despre ce simţi şi ce 

gândeşti.

Te va ajuta să te simţi 
mai fericit, să nu-ţi mai 
faci griji şi să te porţi 
mai frumos!

Aşadar, să începem...
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Te-ai întrebat vreodată de ce faci lucruri pe 
care NU VREI să le faci?

Să ne uităm la câteva lucruri pe care se pare că le 
facem cu toţii.

Să spui 
minciuni:
Ai spus 

vreodată vreo 
minciună? 

Să fii rău:
Ai fost vreodată rău cu fratele, sora sau prietenul tău?

Beth nu a vrut să îl supere pe Joey cu răutăţile şi acuzaţiile ei.

Tasia nu a vrut de 
fapt să mintă.

Sunt atât de 
trist şi de 

supărat. Nu am 
greşit cu nimic.

Pleacă de 
aici! Nu mai 

eşti prietenul 
meu!

Nu a fost vina 
mea. Altcineva a 

făcut asta!
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Să-ţi fie teamă:
Ţi-a fost vreodată atât de 
teamă încât să nu te poţi 
mişca, pentru că ai crezut că 
sub pat se poate ascunde un 
monstru? 

Carl nu voia să se simtă rău de la atâta îngrijorare.

Joey nu a vrut să se sperie.

Să fii îngrijorat:
Te-ai întrebat vreodată de ce ţi-ai făcut atâtea griji pentru 

un lucru, ca mai apoi să ţi se pară că a fost degeaba?

Griji! 
Griji! 
Griji!

De ce mi-am 
făcut atâtea griji 

pentru nimic?

Mi se face 
rău fizic de la 
atâtea griji!

La lumina 
zilei, 
sperietura 
aceea pare 
o prostie.

MAI TÂRZIU
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Cartea îţi va spune de ce facem lucruri prosteşti şi 

cum ne putem opri!

Astfel, unii copii vor fi mult mai fericiţi!

Să fii supărat sau prost dispus:
Joey vrea de fapt să fie supărat sau vrea să fie fericit?

Cu toţii facem lucruri pe care 
ne-am dori să nu le fi făcut.

SAU

Aşadar, ce 
se întâmplă?

De ce m-am 
purtat aşa? Ce 

aiurea!

PAGINĂ DEACTIVITĂŢI



Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? 13

1.

2.

3.

PAGINĂ DEACTIVITĂŢI Stop!
E timpul ca TU 
să fii de ajutor.

Scrie trei lucruri pe 
care le-ai făcut, dar 

pe care de fapt n-ai fi 
vrut să le faci.
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Se pare că sunt 
două persoane care trăiesc în capul tău!

Aşadar, dacă sunt două persoane înăuntrul 
tău, care dintre ele ai vrea să fii?

Una dintre ele 
e veselă, nu e 
îngrijorată şi e 
bine-crescută.

Cealaltă poate 
fi supărată, 
îngrijorată, 

prostuţă sau 
obraznică.

Acesta este 
EU cum NU 
vreau să fiu.

Acesta este 
EU cum 

vreau să fiu.

PAGINĂ DEACTIVITĂŢI
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Cum vreau să fiu: Cum nu vreau să fiu:

Scrie în casetele de mai 
jos cum vrei să fii şi cum 
nu vrei să fii.

Stop!
E timpul ca TU 
să fii de ajutor.

Cum vrei să fii? 
Vesel, furios, bine-
crescut, amuzant, 

rău...?

PAGINĂ DEACTIVITĂŢI


