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Марісса Віддісон та  
Соня Квеналлата
Ґрунтується на справжніх подіях

Минуло два тижні. За-
кладка Джозефа перемісти-
лася з книги 1 Нефій у книгу 
2 Нефій. Потім вона опини-
лася у книзі Якова!

Одного вечора настала 
черга Джозефа провести урок 
на домашньому сімейному 
вечорі.

“Я знаю, що я зроблю!”—  
подумав Джозеф. Він знайшов 
книгу Оповідання з Книги 
Мормона. Там були слова і 
малюнки. Він погортав сто-
рінки, поки не знайшов підхо-
дящу історію.

Джозеф прочитав цю іс-
торію своїй сім’ї. Він читав 
короткі слова, такі як море. 
Він читав довгі слова, такі як 
побудувати. Пророки писали 
ці слова давним- давно. Слова 
було легко прочитати.

Коли історія закінчилася, 
у мами на очах були сльози.

“З тобою все гаразд, 
мамо?”—  запитав Джозеф.

“Так,— відповіла мама.—  
Я щаслива. Ти наполегливо 
навчався”.

Джозеф широко усміхнувся.
“Я читаю щодня, так як ти 

і казала”. Він показав мамі 
свою Книгу Мормона. Його 
закладка була в книзі Алми!

Колись закладка Джозефа 
буде в кінці книги. І потім 
він зможе почати знову! ◼
Автори живуть в штаті Юта, США,  
та Болівії.

Читати 
краще з 
кожним 
днем

ІЛЮСТРАЦІЇ КЕЙТІ МАК- ДІ

Джозеф перегорнув сто-
рінку в своїй книзі. Він 

насупив брови. Йому зали-
шалося прочитати ще дві 
сторінки.

“У тебе все гаразд?” 
—  запитала мама.

“Мені подобається 
читати,— сказав Джозеф.—  
Але я так повільно читаю. 
Як мені навчитися читати 
краще?”

“У мене є ідея,— сказала 
мама.—  Щодня читай по од-
ному розділу з Книги Мор-
мона. Це допоможе тобі 
навчитися читати краще”.

Джозеф спробував. Спо-
чатку це зайняло багато часу. 
Йому треба було читати довгі 
слова вголос. Та він продов-
жував читати кожного дня. 
Скоро він міг читати більше, 
ніж один розділ.
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