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Az igazi csoda szívmelengető, megindító története világszerte olvasók és nézők 
millióinak szívét rabolta el. Auggie családja és szerettei örök barátaink lettek. 

Ez a kötet egy újabb szeretni való szereplőt mutat be, Julian nagymamáját. 
A Fehér madár Nagymama története, akit zsidó kamasz lányként egy család 

bújtatott el a nácik által megszállt Franciaországban a II. világháború alatt.

Történetéből hamarosan újabb mozifilm várható.

„A mostani sötét időkben végül is az ilyen apró szívbéli cselekedetek tartanak „A mostani sötét időkben végül is az ilyen apró szívbéli cselekedetek tartanak 
minket életben. Emlékeztetnek bennünket az emberségünkre.”minket életben. Emlékeztetnek bennünket az emberségünkre.”
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New York Times bestsellerszerző

A szeretetnek és a kedvességnek 
mágneses ereje van. . .
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Julien vagyok. 
Julien Beaumier.

Julien.

Ez az a név, ami a világ összes neve közül a legközelebb áll a 
szívemhez azóta. Ezt a nevet adtam az apádnak. Ő is ezt a nevet 
adta neked. Julian.

HAGYD, HOGY HAGYD, HOGY 
MAGÁVAL RAGADJON!MAGÁVAL RAGADJON!

Az igazi csoda extra története



Írta és illusztrálta: R. J. PALACIO
TUSRAJZ: KEVIN CZAP

Első kiadás
Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2022

FEHÉR FEHÉR 
MADÁRMADÁR



Ők a gyerekek. Megvannak a játékaik.
Körbeálltak az idő térképén,
szökdécselve beleléptek, nevetve felemelték az 
achátkövet.
Hozok neked egy zsemleszínű macskát meg egy 
Mandarin nevű malacot.
A boldogság madara szárnyát verdesi a homályos 
üveghez.
Van egy fehér madár a fa tetején.
Otthagyják a játékaikat, és továbbmennek.

– Muriel Rukeyser: Negyedik elégia: A menekültek



P R O L Ó G U S
Akik nem emlékeznek a múltra, arra kárhoztatnak, 

hogy megismételjék azt.
– George Santayana
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Julian, nincs több 
videójáték! Írd meg 

a leckéd! EZ a leckém.

Grandmère-rel1 
FaceTime-olok a 
töribeadandóhoz.

CSÖRR!

CSÖRR!

Halló?

Halló?

Halló?

Halló?

Szia, grandmère!

Grandmère, bele 
kell nézned a 

kamerába!

És vedd fel a 
szemüveged!

Ó, hát itt 
vagy! Most már 

látlak!

Szia, mon cher2! 
Hogy vagy? 
Milyen az új 

iskola?
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Jó. Tetszik. Vagyis 
hiányzik a Beecher3,  

meg minden…

…de még mindig 
elég rosszul érzem 

magam, mert…
hát, 

tudod…

Hé, nyomi!

…néhány dolog 
miatt, amit 
csináltam.

Néha szívesen 
visszamennék  
az időben…

…vagy elölről 
kezdeném, 

tudod?

Ó, igen, mon cher.

Mindenkinek  
vannak olyan dolgai, 

amiket megbán.

Csak tartsd észben:  
nem a hibáink határoznak 

meg bennünket…

…sokkal inkább az, amit azután 
teszünk, hogy tanultunk belőlük.

 Oké?

Oké, grandmère. Köszi!
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Igazából a suli miatt 
hívlak ma.

Van egy beadandó 
töriórára.

Írnom kell egy 
fogalmazást valakiről, 

akit ismerek…

…és én rólad akarok írni, 
grandmère!

Rólam?
El vagyok 
bűvölve!

Rólad, amikor még kislány 
voltál, a háború idején.

Hmm, 
értem.

Rólad és Tourteau-ról  
akarok írni, grandmère…

…tudom, hogy mesélted már 
nekem a történetet…

…de most fel fogom 
venni…

…és esetleg elmondhat- 
nál több részletet…

Hmm…
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Jaj, Julian, annyira 
nehéz nekem 

ezekről a dolgokról 
beszélni!

Ne haragudj! 
Nem akartalak 
felzaklatni.

Semmi baj. 
Nem muszáj, 

hogy…

Nem.  
Beszélnem kell 
róla, mon cher.

Még  
akkor is, ha 

nehéz.

Sőt, éppen 
azért, mert 

nehéz.

Mert a te 
generációdnak is 

tudnia kell ezekről 
a dolgokról.

Rendben, 
elmesélem neked 
a történetet, 

Julian…

…az elejétől 
a végéig…



…még azokat a 
részeket is, amiket 
még sohasem mondtam 

el senkinek.

Biztos vagy  
benne, 

grandmère?

Igen, mon cher. 
Biztos.

Mert, 
Julian…

…azok sötét 
idők voltak, 

igen…

de ami a leginkább 
megmaradt 

bennem, az nem a 
sötétség…

…hanem a 
fény.
Abba 

kapaszkodtam 
bele oly sok 
éven át…

…és ez az a 
történet, amit most 

meg szeretnék 
osztani veled.



E L S Ő  R É S Z
A madarak olyan magaslatokat ismernek,  

amikről nem is álmodunk.
– Muriel Rukeyser: Ötödik elégia: Megfordul a szél
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”EGYSZER VOLT, HOL NEM VOLT” – ÍGY KEZDŐ-
DIK A LEGTÖBB MESE. ÉN IS ÍGY KEZDEM 
A TÖRTÉNETEMET, MERT TÉNYLEG ÚGY INDULT 
AZ ÉLETEM, MINT EGY TÜNDÉRMESE.
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1930-as évek, Franciaország

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány, akit 
Sara Blumnak hívtak, és egy kis francia faluban élt.

Papám, Max híres sebész volt. Az ország minden szeg- 
letéből jöttek hozzá az emberek.

Nagyon kényelmesen éltünk, egy hatalmas lakásban, 
szép bútorokkal, jó környéken. Csodás ruháim voltak, 
és tengernyi játékom.

Gyönyörű szüleim elhalmoztak a szeretetükkel 
és a figyelmükkel.

Mamám, Rose matematikát tanított. Ő volt az 
egyik első nő a falunkban, aki diplomát szerzett 
matematikából.

Bevallom, kissé elkényeztetett voltam.
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A falunk, Aubervilliers-aux-Bois a Margeride-hegységben volt, és egy ősfás erdő vette körül, amit 
Mernuit-nek hívtak.

Tavasszal viszont, amikor megint kizöldültek a fák, és a madarak is visszatértek a fészkeikbe, az 
erdő életre kelt. Aztán május elején megtörtént a csoda.

Mernuit télen sötét és ijesztő hely volt. Évszázadok óta sok legenda szólt a fák között barangoló 
hatalmas farkasokról. A köd hozta és vitte őket.
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Nyílni kezdtek a harangvirágok. Az egész erdő élénkkék és -lila színekben pompázott. Nemcsak hogy varázslatosan 
festett, hanem TÉNYLEG varázslatos is volt, hiszen harangvirágok többnyire nincsenek arrafelé, amerre mi laktunk.

És mégis ott nyíltak! Valóban olyan volt, mint egy tündérmese, minden értelemben.
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Hétvégente kimentünk a szüleimmel piknikezni 
az erdő szélére, a harangvirágmezőre.

Olyan gyönyörű volt, és illatos! Úgy éreztem magam, 
mint egy hercegnő a tündérvirágok között.

Nézd csak a 
kislányunkat, 

Max! Hogy 
megnőtt!

Attól még 
mindig a mi kis 

madárkánk, 
Rose.

Jaj, papa! 
Feldobsz?

Hát persze! Milyen 
magasra szeretnél 

repülni?
Egészen 
az égig!

És milyen gyorsan 
fogsz szállni?

Akár egy 
varjú!

Akkor csukd 
be a szemed…



…egy-két-
há…!

Igen, akkoriban olyan boldog és gondtalan voltam, 
mint egy madár. De azután megváltozott a világ.
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T FRANCIAORSZÁG 1940 JÚNIUSÁBAN MEGAD-

TA MAGÁT NÉMETORSZÁGNAK. ENNEK EREDMÉ-
NYEKÉNT KETTÉOSZTOTTÁK AZ ORSZÁGOT: EGY 
MEGSZÁLLT ÉS EGY SZABAD RÉSZRE. 
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1940 NYARA

Emlékszem, hogy Papa bekarikázta Aubervilliers-aux-
Bois-t a térképen, és mondta, milyen szerencsések 
vagyunk, amiért nem az elfoglalt részen élünk.

Normálisan éltük tovább az életünket, amennyire 
csak lehetett.

Mindennap rollerrel mentem iskolába, ahogy 
korábban is.

Elsétáltam a barátaimmal iskola után a piacra, 
ahogy korábban is.

*FRANCIAORSZÁG MEGADJA MAGÁT!
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A szüleimmel elmentünk hétvégén a moziba, 
ahogy korábban is.

Ugyanúgy biciklizhettem a Mernuit szélén, ahogy 
korábban is.

Ezek a dolgok így együtt megadták a norma-
litás illúzióját. De, persze, a dolgok már nem 
voltak normálisak.

Igazából már semmi sem volt normális. Akkor nem, 
ha valaki zsidó volt, mint mi.

Heil 
Hitler!
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A normalitás illúziója egyébként 
sem tartott sokáig.

Listát vezettek a zsidó 
emberekről és a lakóhelyükről.

Nagyon is szisztematikus zsidóellenes kampányba 
kezdtek. A propaganda a zsidókat hibáztatta 
Franciaország minden bajáért.

Plakátokon, filmekben, sőt még rádióműsorok-
ban is igyekeztek úgy feltüntetni minket, 
mintha nem is emberek lennénk, hanem szörnyű 
előítéletek megtestesülései.

A Vichy-kormány hozott egy 
sor törvényt a zsidók ellen.

Rápecsételték a ”juif” vagy ”juive” szót az igazolványunkra. ”Zsidó”. 
Nem engedték meg a zsidóknak, hogy bizonyos munkakörökben 
dolgozzanak. Mama elveszítette az egyetemi állását.

Kitiltották a zsidókat bizonyos 
nyilvános helyekről.

*TÖRVÉNY A ZSIDÓKRÓL
*JÁTSZÓTÉR

ZSIDÓKNAK TILOS
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A megszállt országrészben a 
zsidóknak sárga csillagot kel-
lett hordaniuk a ruhájukon.

Családokat választottak szét. Aztán vonatra rakták az embereket, és deportálták őket. Voltak, akiket 
francia munkatáborba vittek. Legtöbben a keleti koncentrációs táborokban végezték.

Papa testvére, aki Párizsban 
lakott a férjével és a fiukkal, 
küldött nekünk egy levelet.

Több mint 13 000 zsidót tartóztattak le, köztük 4 000 gyereket, és egy párizsi stadionban tartották fogva 
őket. Borzasztó körülmények között. Élelem és víz nélkül.

Át akartak jönni a szabad 
országrészbe. De 1942 júliusától 
soha többé nem hallottunk felőlük.

Akkor történt a 
Vel’ d’Hiv-i razzia.

1942 NYARA

*A zsidóknak kötelező sárga 
csillagot viselniük június 9-étől



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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1942 ŐSZE

A megszállás alatti részen történtekhez képest nekem nem tűnt annyira rossznak az Aubervilliers-aux-Bois-i 
helyzet még azután sem, hogy a németek a szabad országrészt is elfoglalták novemberben. Persze, voltak 
boltok, ahová nem mehettem be a barátaimmal, de ezt megszoktam.

Őszintén szólva könnyebb volt, ha nem gondolkodtam a minket sújtó korlátozásokon. Még mindig kétségbe-
esetten próbáltam belekapaszkodni a normalitás érzésébe.

Még mindig kétségbeesetten próbáltam 
belekapaszkodni a tündérmesébe illő életembe.

*Zsidóknak itt tartózkodni tilos!


