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Indicați în cercul stâng cum o vedeți pe Katy la începutul video-ului.

Indicați în cercul drept cum o vedeți pe Katy spre finalul video-ului.
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@Katy
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Fișa 4
I
Emma are 16 ani. Acum e mijloc de semestru și, din cauza anumitor circumstanțe, ea a fost nevoită să plece într-o altă școală pentru a finisa
semestrul. În clasa ei nouă se simte foarte singură. Nu a reușit încă să se împrietenească cu nimeni. Colegii sunt ok, dar nu manifestă mare dorință
să comunice cu ea la pauze sau după lecții. Emma nu-i învinuiește. Crede că așa este cu toți noii veniți într-o clasă. Este sigură că peste câteva
săptămâni neapărat se va împrieteni cu cineva.
Comunicarea online cu vechii săi colegi și prieteni o salvează oarecum. Nu are posibilitate să-i vadă deseori, dar încearcă să mențină comunicarea
cu ei pe Facebook, Whatsapp și Viber. Emma comunică și cu persoane pe care nu le cunoaște în viața reală. Aceștia sunt tineri din diferite țări,
foarte activi și interesanți, voluntari la diferite organizații de tineret cu care comunică în engleză și franceză . Emma planifică să participe cândva întrun schimb intercultural unde, în sfârșit, și-ar cunoaște cu adevărat prietenii virtuali.
Într-o zi, unul dintre acești prieteni, dar cu care comunicase mai puțin, i-a scris un mesaj prin care îi spune că de mult timp o urmărește și crede că
este o fată foarte inteligentă. Emma nu prea cunoștea multe lucruri despre acest tânăr, care i-a spus că are 19 ani. Știa doar că se numește John și
locuiește în Londra. John avea o listă de prieteni privată și doar 2 fotografii.
După acel mesaj drăguț, Emma a început să comunice mai mult cu John. John parcă știa ce să scrie ca să o impresioneze. Emma a început să nu se
mai simtă atât de singură. Simțea că se îndrăgostește. John i-a scris că nu a mai comunicat niciodată cu o fată atât de interesantă. Îi părea incredibil,
dar s-a îndrăgostit. Într-o zi, John i-a scris Emmei că ei neapărat se vor întâlni și vor fi împreună cândva, dar ar vrea până atunci să o cunoască mai
aproape. A cerut să-i trimită o fotografie cu ea fără haine, fără lenjerie.
II
(…)
III
Emma este singură acasă. Îi este frică. Nu știe ce să facă. Pe neașteptate, primește un mesaj la telefon:
”Hey, colega noua, salut! Unde ai dispărut? Nu mai ești disponibilă online. La telefon nu răspunzi. Profa de matematică a fost nemulțumită că ai ratat
testul. ”
Emma a deconectat telefonul.
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