
!uutthhoorr  VViissiitt  ttoo
HHaawwoorrtthh  SScchhooooll
TThhuurrssddaayy,,  MMaayy  2222

FFrroomm  tthhee  mmoommeenntt  JJoosshhuuaa  DDrreeaadd  rreecceeiivveess  aann  iinnvviittaattiioonn
ttoo  GGyyfftteedd  &&¶  TTaalleenntteedd,,  tthhee  mmyysstteerriioouuss  pprrooggrraamm  ffoorr  kkiiddss
wwiitthh  ssuuppeerrppoowweerrss,,  hhiiss  ppllaannss  ffoorr  aa  nnoorrmmaall  ssuummmmeerr
ttuurrnn  uuppssiiddee  ddoowwnn..Æ  EEvviill  mmaanniiaacc  PPhhiinneeaass  VVeexx  iiss  ssttiillll
aalliivvee—aanndd  hhee  wwaannttss  JJoosshhuuaa  ddeeaadd..Æ  SSoo  iiff  GG&&¶TT  ccaann  hheellpp
pprreeppaarree  JJoosshhuuaa  ffoorr  bbaattttllee,,  hhee''ßss  aallll  iinn..Æ

TThhee  ttrruutthh  iiss  tthhaatt  JJoosshhuuaa  aanndd  hhiiss  ffrriieennddss  hhaavvee  bbeeeenn
cchhoosseenn  ttoo  ffoorrmm  tthhee  ggrreeaatteesstt  ssuuppeerrhheerroo  tteeaamm  ooff  aallll
ttiimmee..Æ  TThhaatt  iiss,,  iiff  tthheeyy  mmaakkee  iitt  tthhrroouugghh  GG&&¶TT''ßss  rriiggoorroouuss
ttrraaiinniinngg..Æ

SSuuddddeennllyy  JJoosshhuuaa  iiss  tthhrruusstt  iinnttoo  tthhee  mmeeddiiaa  ssppoottlliigghhtt,,
aanndd  iitt''ßss  nnoott  aass  ggllaammoorroouuss  aass  ppeeooppllee  tthhiinnkk..Æ  !nndd  wwhhaatt
wwiillll  hhaappppeenn  iiff  hhiiss  ssuuppeerrvviillllaaiinn  ppaarreennttss  ffiinndd  oouutt  tthhaatt
tthhee  nneeww  cceelleebbrriittyy  ssuuppeerrhheerroo  iiss  ..Æ  ..Æ  ..Æ  JJoosshhuuaa??

TThhiiss  eevveenntt  hhaass  bbeeeenn  aarrrraannggeedd  tthhrroouugghh  tthhee  ccoouurrtteessyy  ooff  BBooookkss,,  BByytteess  &&¶  BBeeyyoonndd,,  tthhee  iinnddeeppeennddeenntt  cchhiillddrreenn’ss  oonnllyy  bbooookk
sseelllleerr  iinn  GGlleenn  RRoocckk  ssppeecciiaalliizziinngg  iinn  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  mmaarrkkeett  &&¶  aauutthhoorr  eevveennttss..Æ

WWee  aarree  ddeelliigghhtteedd  ttoo  aannnnoouunnccee  tthhaatt  cchhiillddrreenn’ss  aauutthhoorr
LLeeee  BBaaccoonn  wwiillll  vviissiitt  HHaawwoorrtthh  SScchhooooll  oonn  TThhuurrssddaayy,,
MMaayy  2222  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  bbooookkss  iinn  hhiiss     sseerriieess..Æ
MMrr..Æ  BBaaccoonn  wwiillll  bbee  ssppeeaakkiinngg  ttoo  ssttuuddeennttss  iinn  ggrraaddeess
55  aanndd  66  ..Æ

!nn  aauutthhoorr  vviissiitt  iiss  aa  wwoonnddeerrffuull  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr
yyoouunngg  rreeaaddeerrss  ttoo  mmeeeett  tthhee  ccrreeaattoorrss  ooff  tthhee  bbooookkss  tthheeyy
rreeaadd,,  aanndd  wwee  hhaavvee  aarrrraannggeedd  ffoorr  bbootthh  ssttuuddeennttss  aanndd
tteeaacchheerrss  ttoo  ppuurrcchhaassee  aauuttooggrraapphheedd  ccooppiieess  ooff  tthheeiirr
bbooookkss..Æ  PPlleeaassee  ccoonnssiiddeerr  eexxtteennddiinngg  tthhiiss  lleeaarrnniinngg
eexxppeerriieennccee  tthhrroouugghh  tthhee  ppuurrcchhaassee  ooff  aann  aauuttooggrraapphheedd
bbooookk..Æ

LLeeee  ggrreeww  uupp  iinn  CCoolllleeggee
SSttaattiioonn,,  TTXX  aanndd  ffiirrsstt  bbeeggaann
wwrriittiinngg  iinn  eelleemmeennttaarryy
sscchhooooll..Æ  HHee  wwoouulldd  wwrriittee
ssttoorriieess  aanndd  ppooeemmss  wwiitthh  tthhee
iinntteennttiioonn  ooff  mmaakkiinngg  hhiiss
ccllaassssmmaatteess  llaauugghh..Æ  TTwweennttyy
yyeeaarrss  llaatteerr,,  hhee  uusseedd  tthhiiss
ssaammee  tteecchhnniiqquuee    ttoo  wwrriittee  hhiiss
ffiirrsstt  kkiidd’ss  bbooookk..Æ

OOvveerr  tthhee  yyeeaarrss,,  hhee’ss  wwoorrkkeedd  aa  lloott  ooff  ddiiffffeerreenntt  jjoobbss—ffaarrmm
llaabboorreerr,,  aarrtt  ggaalllleerryy  aassssiissttaanntt,,  bbaarrtteennddeerr,,  aassssiissttaanntt  lliitteerraarryy
aaggeenntt—bbeeffoorree  sseettttlliinngg  oonn  tthhee  ttwwoo  jjoobbss  tthhaatt  hhee  ccuurrrreennttllyy
hhoollddss::∫  WWrriitteerr  aanndd  ffrreeeellaannccee  ttrraannssllaattoorr..Æ  HHee  nnooww  lliivveess  iinn
BBrrooookkllyynn  wwiitthh  hhiiss  wwiiffee  aanndd  ttwwoo  ccaattss..Æ


