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 Joanne egy nagyon vidám természetű 

kislány volt. Olyan aranyos és kedves kislány 

volt, hogy a szoba szinte felragyogott, mikor 

belépett oda.  

Joanne sohasem fázott 

meg, de úgy tűnt, 

mintha mindig szipogott 

volna.  

Az anyukája orvostól 

orvosig vitte, de a 

kivizsgálásokon az 

orvosok nem találtak 

semmit.  

Azt mondták, a szipogás 

csak egy olyan szokás, 

ami majd elmúlik.  

 

 



 

Joanne harmadik osztályos lett. Mindig 

nagyon izgatott volt. Megtanulta az 

órarendeket az elejétől a végéig.  

Ceruzájával sokszor a 

padon kopogott. 

Ez néhány gyereket 

nagyon zavart az 

osztályban. 

A tanító néni, Miss 

Carlson arra kérte, hogy 

hagyja abba a kopogást. 

Joanne megpróbálta 

abbahagyni, de nem 

sikerült. Egyszerűen 

nem ment. Mindig 

folytatnia kellett. 

Ezért odatett egy zsebkendőt az asztalára, így 

mikor kopogott, senki nem vette észre.  

A hangot elnyelte a zsebkendő. 

 



 

Néhány fiú az osztályból mindig piszkálta 

Joanne-t. 

 

Kinevették őt, mert kicsi volt 

és nevettek rajta, 

mert szipogott. 

 

Joanne amennyire csak 

lehetett, nem vett róluk 

tudomást. 

 

Hátat fordított nekik 

és elsétált. 

 

 



 

A szülői értekezleten Miss Carlson 

elmondta Joanne anyukájának, hogy Joanne 

nagyon jó tanuló. Semmilyen problémája 

nincs. Nagyon szeretetreméltó kislány, akinek 

sok barátja van és nagyon szépen játszik. 

 

 

 



 

Elérkezett a karácsony. Miss Carlson 

mindenkinek Boldog Karácsonyi Ünnepeket 

kívánt. 

 

 

 

 

Joanne egy új biciklit és egy festő-

készletet kapott. Imádott rajzolni. Ez volt az 

egyik kedvenc tevékenysége. 



 

A szünet végének közeledtével Joanne 

úgy vette észre, mintha vállai önálló életet 

élnének. Fel- és leugráltak. Miért? „Valami 

gond van velem?” – kérdezte az anyukájától. 

Először ott volt a szipogás, majd a kopogás és 

végül ez a furcsa vállrángatás. 

„Kicsim, mindenki csinál 

különös dolgokat,” – 

válaszolta az anyukája.  

„Nézd csak meg az 

unokatestvéredet, Joe-t, 

ő például rázogatja a 

fejét.  

 

Ne aggódj, el fog múlni!” 

 



 

A vakációnak vége lett. Joanne 

visszatérve az iskolába nagyon élvezte a 

figyelmet, amit kapott. Amikor szipogott kicsit 

megráncolta az orrát, ezért mindenki „Nyuszi”-

nak szólította. Mulatságos volt, ahogy 

mindenki ugrált körülötte és ide-oda mozgatta 

az orrát. 

Joanne nem az egyedüli gyerek volt, aki 

becenevet kapott. John-t „Kemény Gyerek”-

nek hívták, mert körbejárva mindig mutogatta 

az izmait. Nancy-t „Vöröské”-nek becézték, 

mert vörös volt a haja.  

Richard a „Repülő Cipő” nevet kapta, mert 

egyszer elrepült a cipője, mikor belerúgott a 

labdába.  

Ezek igazán vicce- 

sek voltak. De akadt 

itt „Tollas”, „Malacka” 

vagy Tésztafej” be-

cenév is. 

 



 

Egy nap Jake és a fiúk egyedül találták 

Joanne-t. Addig gúnyolódtak és kötekedtek 

vele, míg sírni nem kezdett. „Nyuszi”-nak 

nevezték és taszigálni kezdték. 

 

Jerry meglátta, hogy 

mi történik és odaszaladt 

segíteni Joanne-nak. 

 

Jerry-nek már volt  

tapasztalata abban, 

milyen kegyetlenek 

tudnak lenni a gyerekek. 

 

 



 

 

A fiúk, vagy legalábbis egy fiú, Jake, 

minden nap kiborította Joanne innivalóját. és 

jót nevetett rajta.  

 

Joanne-nak ma elege 

lett ebből, felállt az 

ebédlő padjára, fel- 

emelte a kezét és 

kiabálni kezdett: „Hagyd 

abba, ezt ne csináld!” 

 

Az egész ebédlő 

csendben lett. Egy hang 

hallatszott „ Jake gyere 

ide!” Jake megfordult. 

 

 



 

Mr Taylor, az iskolaigazgató 

állt az ajtóban. 

Jake elvörösödött és az 

ajtó felé lépdelt. 

 

 

Nevetés tört ki az ebédlőben, és mindenki azt 

kiabálta „Éljen Joanne!” Végre béke és 

nyugalom lett az iskolában. 

 

 



 

A tanítónéni felfigyelt Joanne szipogására, 

kopogására és megmagyarázhatatlan hirtelen 

vállmozdulataira is. Úgy gondolta, Joannának 

problémái vannak. Joanne egy nagyon 

kedves kislány, mégse jön ki az olyan fiúkkal, 

mint Jake. Megnézte hát az internetet. 

Lehet, hogy Joanná- 

nak tic-jei vannak, 

amely egy formája a 

Tourette-

szindrómának? 

Miss Carlson konzul- 

tált az iskolai 

nővérrel és 

mindketten úgy 

vélték, Joanne a 

Tourette- szindróma 

jeleit mutatja. 

Mit csináljanak hát? Látogassák meg Joanne 

mamáját? Talán igen, talán nem.  



Átléphetik a határokat? Ez lenne a legjobb, 

amit Joannáért tehetnek? 

Igen. Joanne jövőre negyedikes lesz. A 

gyerekek pedig nagyon gonoszak tudnak 

lenni. 

Észrevehetik Joanne tic-jeit és állandóan 

zaklathatják őt. Tudná ezt Joanne kezelni? 

Talán. 

A szülőket az iskola sportnapra hívta. Ez 

volt a tökéletes alkalom Joanne anyukájával 

beszélni. A játékos versenyek közben Miss 

Carlson hosszasan beszélgetett Joanne 

mamájával. Joanne mamája sírt. Miért nem 

vette észre mi történik Joannével? Hogyan 

nem vette észre, hogy valami baja van a 

lányának? A gyerekek olyan sokféle dolgot 

csinálnak. 

Joanne anyukája kislányával 

neurológushoz fordult, itt az orvos 

megállapította, hogy Joanne-nek Tourette 

szindrómája van. 



Hogyan tudná kezelni az állandó csúfolást 

Joanne? Olyan fiatal még. Megértené mi az a 

Tourette szindróma? Talán nem. 

De mostanra volt magyarázata arra, hogy 

miért csinálja azt, amit csinál. Joanne 

elnevezte ezt a valamit az ő „Árnyékának”. Az 

„Árnyék” mindig ott volt vele, mindig maga 

mögött tudhatta. 

Sok szempontból Joanne már érettebb 

volt a koránál. 

Megtanulta kezelni az „Árnyék”-át a maga 

módján. Nézd csak hogyan! Nem hagyta, 

hogy az „Árnyék” uralkodjon rajta. Elérte, hogy 

annyira jó legyen, amennyire csak lehetséges. 

Joanne mindig az a kedves mosolyú Joanne 

maradt, akinek vidám személyiségtől 

felragyogott a szoba, amikor belépett. 

 

 

 

Vége 

Nena Cristina Segal 


