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Nagy örömömre szolgálna, ha kijelenthetném, hogy nekem is  
 van egy kis közöm Mennyei Orrcimpa Marigold, a szendén 

arrogáns egyszarvú megszületéséhez, aki Dana Simpson róla elne-
vezett tüneményes képregényeiben oly bájosan szurkálódik. Talán ki 
is jelenthetem. Hiszen már a tudósok is megírták, hogy az én több 
mint ötven éve meg jelent regényem, Az utolsó egyszarvú előtt nem 
léteztek nőnemű egyszarvúak a világ egyetlen mitológiájában sem. 
Annak a könyvnek valahol az elején azt írtam: „Az unikornisok hal-
hatatlanok. Természetüknél fogva egyedül élnek egyetlen helyen: ál-
talában egy erdőben, ahol létezik olyan tiszta vizű tó, amelynek tük-
rében csodálhatják önmagukat – mert egy kissé hiúak, úgy tudják, 
hogy náluk gyönyörűbb teremtmény nincsen sem a való, sem a me-
sevilágban…”

Kissé hiúak… Marigold döbbenetesen önimádó, teljesen önző és 
cseppet sem szerethető szörnyeteg lenne a humorérzéke és a néha 
meglepően mély együttérzése nélkül – mindkét tulajdonság élet-
be vágó, amikor varázslatos ígéret köti egy kilencéves kislányhoz, 
akinek nagy szüksége van egy Leg jobb Barátra, akivel kitalált szu-
perhősös játékokat játszhat, akivel pizsipartikra járhat, pletyizhet, 
és aki megrepteti a szélben, miután a többiek állandóan kockának 
és Kettyó hercegnőnek csúfolják. Mert Phoebe egy rendkívüli kis-
lány, olyan éles eszű és fantáziadús, mint Bill Watterson Kázmérja, 
és olyan meghatóan érzékeny, mint Charles Schulz Charlie Brownja. 



Lehet, hogy ezzel nagy neveket idézek meg, de továbbmegyek: véle-
ményem szerint a Phoebe és az egyszarvú a legesleg jobb képregény 
a Kázmér és Huba óta. Simpson ennyire jó, ennyire eredeti.

A Phoebe és az egyszarvú varázsát jórészt annak köszönhetjük, aho-
gyan Simpson a két főszereplő ellentétes világnézetét – a halhatat-
lant és a mait – ütközteti egymással, az egójukkal karöltve: Phoebe 
elszántsága, hogy Menőként ismerjék el, legalább olyan erős, mint 
Marigold kikezdhetetlen felsőbbrendűsége az emberi fajjal szem-
ben. Ezért aztán mindketten örömmel szurkálódnak, ebben teljesen 
egyenlőek. Igazi érzések alakulnak ki közöttük, de csak lassan, foko-
zatosan. Simpson nem sieti el, megfelelően adagolja a mondanivaló-
ját a művészien beleszőtt kulturális utalásokkal és a mellékszereplők, 
témák fokozatos bevezetésével. 

Nagy a kísértés, hogy ideidézzek néhány poént vagy helyzetet, de 
nem lenne jó. A bűvölet nem működik másodkézből; ahogy Robert 
Frost is írta a költészetről: elveszik a jelentése. Ezért azt ajánlom, 
hogy tényleg minél hamarabb kezdjétek el olvasni a Phoebe és az 
egyszarvút!

Például most azonnal!

Peter S. Beagle
Oakland, Kalifornia

2013 szeptemberében
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HÚ!HÚ!
…hűha!

Ja. 
Aha.

Te meg 
biztosan 
zseni.

Úgy is van!  
NÉGYET PATTANT!

Te…
EGYSZARVÚ vagy, igaz?
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Bocsi a  
kavics miatt. 

Én…

Nem kell! Foglyul ejtett  
a tükörképem!

Olyan gyönyörű vagyok,  
hogy amikor meglátom  
a tükörképem, néha  
napokig nézegetem.

Tartozom neked,  
kevésbé vonzó lény.

Szíve…

Tessék…?
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Megmentettél, teljesítem 
egy kívánságod.

A világbéke nem igazán 
érdekel, mi?

Negyedikes 
vagyok.

Bármit kíván…

VÉGTELEN  
SOK KÍ- 

VÁNSÁGOT  
kívánok.

Azt nem 
lehet.

Végtelen sok 
pénzt?
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Szeretnék  

SZUPERERŐT!
Hallgass ide,  
gyermek…

Phoebe, legyen ez a 
kívánság kicsit…

VALÓSABB!

Phoebe.

Ez olyan, mint az álmom, 
amiben egy nagy csirkefalat 
a tápértékekről hadovál?
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Na jó, 
van egy 

kívánságom, 
ami szerintem 
menni fog.

Legyél TE a 
LEGJOBB 
BARÁTOM!

Mit szólnál… egy kis aranyhoz?

Hé, 
befonom a 
sörényedet!
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Nekem ehhez…  
túl sok a  
DOLGOM.

Mi a dolgod?

Azt hittem, az unikornisok 
kifogáskereső szuperereje 

működik.

Egyet mondok:  

"
Farokjóga."
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Ha a leg jobb barátom leszel, 
mindent tudnod kell rólam.

A második keresztnevem 
"
VESZÉLY".

Ezt 
meg…

Egy aranypalotában születtem, és angyal- 
pillangók kara énekelte meg egy  

új kor kezdetét.

A kórházban születtél, enyhe sárgasággal, 
és a második keresztneved  

"
Gizella".

EGYSZARVÚ.EGYSZARVÚ.
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Neked 
van 

neved?

Ilyen KLASSZ NEVET  
MÉG NEM HAL- 

LOTTAM.

Az  
biztos!

Nevem
MENNYEI  MENNYE I  

OR RC IMPA  OR RC IMPA  

M A RIGOLD.M A RIGOLD.

Van 
hát.
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Azt 
JELENTI…

"
Hivatalosan"?

Ha a 
"
legjobb barátod" leszek,  

az pontosan mit jelent?

Hogy hivatalosan is  
A VILÁG LEGMENŐBB CSAJA VAGYOK!

Kineveztem magam Városi 
Menőségi Felügyelőnek.
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Annyi mindent szeretnék 
veled együtt csinálni…

LEGELŐSZÖR is 
odadörgöllek Dakota buta, 

taknyos orra alá.

Nem szó szerint.

Pfujj!



TETSZIK?
MI IS NAGYON SZERETJÜK.

Szívből ajánljuk, 
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!

Már rendelhető!
ÉLVEZD MIHAMARABB!

MOST 
KEDVEZMÉNNYEL 

lehet a tiéd!
Megnézem.

NE HAGYD KI! 
Rendeld meg most a kiadónál!

Még több jó könyv 
megjelenését támogatod vele.

Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/dana-simpson-phoebe-es-az-egyszarvu-phoebe-es-az-egyszarvu-1-10087?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/dana-simpson-phoebe-es-az-egyszarvu-phoebe-es-az-egyszarvu-1-10087?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/alyson-nol-evermore-mindorokke-halhatatlanok-1-347?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/dana-simpson-phoebe-es-az-egyszarvu-phoebe-es-az-egyszarvu-1-10087?ap_id=KMR
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Holnap a suliban felállok, és azt mondom: 

"
Bemutatom A LEGJOBB BARÁTOMAT, 
MENNYEI ORRCIMPA MARIGOLDOT!"

Neked valami 
baj van a 
fejedben.

CSILLOGNOD kell. 
Vettem csillámport 

és kókusz- 
zsírt…

És akkor te szépen berepülsz az 
ablakon, csillagos, szivárványos 

csíkot húzva!




