


ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Ι∆ΕΩΝ
Συντονίστε μια συζήτηση ανταλλαγής ιδεών σχετικά με τις 
παρακάτω ερωτήσεις: 
•  Πόσο σημαντική είναι η βοήθεια που μας προσφέρουν 

οι διαπροσωπικές σχέσεις για να ξεπεράσουμε τις αντι-
ξοότητες; 

•  Ποια γνωρίσματα του χαρακτήρα μάς βοηθούν περισ-
σότερο να υπερνικήσουμε τις δυσκολίες;

ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
Χωριστείτε σε ομάδες και συζητήστε τις πρώτες σας εντυ-
πώσεις από το βιβλίο.
• Τι συμπεράσματα βγάζετε από τον τίτλο και την εικονο-

γράφηση του εξωφύλλου;
• Τι μπορείτε να μάθετε για την ιστορία από την περίλη-

ψη του βιβλίου;
• ∆ιαβάστε την αφιέρωση της συγγραφέως. Μπορείτε να 

βγάλετε κάποιο συμπέρασμα από εκεί; 
• Ανατρέξτε στον πρόλογο και στις σελίδες που ακολου-

θούν την αφιέρωση της συγγραφέως. Για ποιον λόγο 
έχουν συμπεριληφθεί στο βιβλίο; Πώς πιστεύετε ότι 
σχετίζονται με την ιστορία;

•  Με βάση όλα τα παραπάνω, για ποιο πράγμα μιλάει το 
βιβλίο; Πώς το καταλαβαίνετε; 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΡΑΦΗ
Με αφορμή τις παρακάτω ερωτήσεις, οι μαθητές θα πρέ-
πει να γράψουν μια έκθεση για τη ζωή κατά τη διάρκεια 
σημαντικών ιστορικών γεγονότων. 
• Πώς ξεπερνούν οι άνθρωποι τις δυσκολίες;
• Σε ποιον βαθμό είναι οι ζωές μας προϊόν της εποχής 

στην οποία ζούμε; 

ΠΡΩΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
∆ώστε στους μαθητές την ευκαιρία να διαβάσουν τα πρώ-
τα δύο κεφάλαια του Λευκού Πουλιού. Χωρίστε τους σε μι-
κρές ομάδες προκειμένου να συζητήσουν τα γεγονότα που 
εκτυλίσσονται σε αυτά. Συζητήστε τα όσα ήδη γνωρίζουν 
για το σκηνικό του βιβλίου. Με βάση τα όσα ήδη ξέρουν, 
τι περιμένουν ότι θα αντιμετωπίσουν οι χαρακτήρες; Ποιες 
θεματικές αναμένουν να προκύψουν; 



• Καθώς το graphic novel ξεκινά, οι αναγνώστες παρακο-
λουθούν τον Τζούλιαν, έναν χαρακτήρα που γνωρίσαμε 
στο Θαύμα να μιλάει στο FaceTime με τη γιαγιά του, 
που αποκαλεί Γκρανμέρ, για μια σχολική εργασία. Στην 
ερώτησή της, πώς τα πηγαίνει στο καινούργιο του σχο-
λείο, ο Τζούλιαν τής λέει ότι εύχεται να μπορούσε να 
γυρίσει πίσω ο χρόνος για να τα κάνει όλα διαφορετικά. 
Η Γκρανμέρ απαντά λέγοντάς του «∆εν μας καθορίζουν 
τα λάθη μας… αλλά εκείνα που κάνουμε μετά, όταν τα 
συνειδητοποιούμε». Συμφωνείτε μαζί της; Γιατί ή γιατί 
όχι; Σκεφτείτε κάποιο λάθος που έχετε κάνει. Μάθατε 
κάτι από αυτό; Πώς αυτή η αρχική συζήτηση για το σχο-
λείο και τις προηγούμενες επιλογές του Τζούλιαν προ-
ετοιμάζει το έδαφος για την ιστορία που πρόκειται να 
αφηγηθεί η Γκρανμέρ;

• Η Γκρανμέρ λέει στον Τζούλιαν «Ήταν χρόνια σκοτεινά 
εκείνα, ναι… όμως αυτό που κυρίως μου έμεινε δεν 
είναι το σκοτάδι, αλλά το φως. Αυτό είναι που κράτησα 
από εκείνα τα χρόνια». Γιατί πιστεύετε ότι η Γκρανμέρ 
αποφασίζει τελικά να ανακαλέσει το επώδυνο παρελθόν 
της, αν και αρχικά διστάζει να το κάνει; Τι ελπίζει ότι 
θα πετύχει με το να μοιραστεί την ιστορία της και να 
επικεντρωθεί στο φως;

• Το πρώτο μέρος του Λευκού Πουλιού ανοίγει με το 
παρακάτω απόσπασμα: «Τα πουλιά γνωρίζουν βουνά 
που ούτε τα έχουμε ποτέ ονειρευτεί…». Τι σημαίνει 

αυτή η δήλωση για εσάς; Πώς συμβολίζουν 
τα πουλιά την ανθρώπινη κατάσταση; 

• Η Γκρανμέρ ξεκινά την ιστορία 
της λέγοντας «Μια φορά κι έναν 
καιρό…», μια φράση που απο-
τελεί την παραδοσιακή αρχή των 
παραμυθιών. Πώς άρχισε η δική 
της ζωή σαν παραμύθι; Μοιάζει 
με κάποιον τρόπο η δική σας οι-
κογένεια με της Σάρας; Πώς δια-

φέρει; Φαίνεται να είναι προ-
νομιούχα στην αρχή 

της ζωής της; 
Πιστεύετε ότι 
κάποιος που 

έχει ζήσει μια προνομιούχα ζωή θα δυσκολευτεί ακόμα 
περισσότερο από την καταπίεση και τις κακουχίες; 

• Αν και καθόταν δίπλα του στην τάξη για χρόνια, η 
πρώτη πραγματική αλληλεπίδραση της Σάρας με τον 
Ζουλιέν λαμβάνει χώρα αφού εκείνος της επιστρέφει 
το ξεχασμένο μπλοκ ζωγραφικής της. Τι μπορείτε να 
συμπεράνετε για τους χαρακτήρες τους από αυτή την 
αρχική επικοινωνία; 

• Σκεφτείτε το παρατσούκλι που είχαν βγάλει στον Ζου-
λιέν οι συνομήλικοί του. Πώς τον επηρεάζει το γεγονός 
ότι τον αποκαλούν «Τουρτό», που σημαίνει «κάβου-
ρας»; Γιατί αυτό το όνομα είναι ιδιαίτερα σκληρό; Γιατί 
οι συμμαθητές του συμπεριφέρονται έτσι; 

• Ένα αγόρι στο σχολείο λέει στη Σάρα «Είσαι πολύ καλή 
ζωγράφος… για Εβραία». Όταν η Σάρα το λέει στους 
γονείς της, εκείνοι συνεχίζουν τη συζήτησή τους για το 
ενδεχόμενο να φύγουν από τη Γαλλία λόγω της επιδεί-
νωσης των συνθηκών. Η μητέρα της δεν θέλει να φύ-
γουν· ο πατέρας της πιστεύει ότι εκεί δεν είναι πλέον 
ασφαλείς και λέει «∆εν ΥΠΑΡΧΕΙ ελεύθερη ζώνη για 
κανέναν πια». Τι συμπεραίνετε για τον καθένα από τους 
γονείς της με βάση αυτές τις αντιδράσεις;

• Όταν η Σάρα ρωτά τον πατέρα της γιατί οι άνθρωποι 
μισούν τους Εβραίους, εκείνος της υπενθυμίζει ότι δεν 
τους μισούν όλοι. Εκείνη τον ρωτά αν οι άνθρωποι που 
τους μισούν είναι κακοί. Ο πατέρας της της απαντά ότι 
ο ίδιος αντί να σκέφτεται τους ανθρώπους ως καλούς 
ή κακούς, πιστεύει ότι οι άνθρωποι έχουν ένα φως 
μέσα τους, αλλά ορισμένοι από αυτούς το έχουν χάσει. 
«Έχουν μέσα τους σκοτάδι, κι έτσι αυτό βλέπουν μόνο 
και στους άλλους: σκοτάδι». Συνεχίζει «Γιατί μας μισούν; 
Επειδή δεν μπορούν να δουν το φως μας. Μα ούτε και να 
το σβήσουν μπορούν. Όσο ακτινοβολεί το φως μας, θα 
είμαστε νικητές». Αναλογιστείτε αυτή την εξήγηση. Συμ-
φωνείτε; Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να έχει εφαρμογή και 
στη δική σας τη ζωή; Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι που ζουν 
στο σκοτάδι μπορούν να ξαναβρούν το φως τους; Πώς; 
Μπορείτε να βοηθήσετε; 

• Σκεφτείτε τη χάρη που ζητάει από τη Σάρα ο πατέρας 
της. Η παράκλησή του να συνεχίσει να φορά τις χειμω-
νιάτικες μπότες της στο σχολείο, σας φαίνεται ασυνή-

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ & ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Οι παρακάτω ερωτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θέματα για την παραγωγή γραπτού λόγου 

ή ως στοχευμένες ερωτήσεις για συζήτηση και προβληματισμό. 



θιστη; Ποιο πιστεύετε ότι είναι το κίνητρό του; Το γεγονός 
ότι η Σάρα επιλέγει να μην τηρήσει την υπόσχεσή της, τι 
υποδηλώνει για εκείνη στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή; 
Μπορείτε να σκεφτείτε μια προσωπική σας εμπειρία όπου 
επιλέξατε να μην ακολουθήσετε τη συμβουλή ενός απ’ τους 
γονείς σας ή ενός σημαντικού ενήλικα στη ζωή σας; Ποιες 
ήταν οι συνέπειες της απόφασής σας; Αν μπορούσατε να 
αλλάξετε την απόφασή σας θα το κάνατε; Γιατί; 

• Σκεφτείτε για μια στιγμή τη ζωή της Σάρας στον αχυρώνα. 
Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις για τη διαβίωση σε 
έναν τέτοιο χώρο; Αναλογιστείτε τις πράξεις των Μπομιέ. Τι 
είναι αυτό που κάνει την επιλογή τους να προστατεύσουν 
τη Σάρα τόσο σημαντική; ∆εδομένου ότι αντιλαμβάνονταν 
τον κίνδυνο που διέτρεχαν, γιατί πιστεύετε ότι επέλεξαν να 
το κάνουν; Γιατί είναι αυτή η απόφαση το καλύτερο παρά-
δειγμα για τη δύναμη που έχει η καλοσύνη να αλλάζει τις 
καρδιές και να σώζει ζωές; 

• Όταν ο Ζουλιέν λέει στη Σάρα ότι πιστεύει πως εκείνη θα 
ξαναδεί τον πατέρα της κάποια μέρα, της εξηγεί το συναί-
σθημά του λέγοντας ότι «είναι μερικά πράγματα που τα νιώ-
θουμε μέσα στην καρδιά μας». Έχετε αισθανθεί ποτέ σίγου-
ροι για κάτι, ακόμη κι αν δεν μπορούσατε να το αποδείξετε;

• Περιγράφοντας τη σχέση της με τον Ζουλιέν η Σάρα λέει 
«Οι καλύτερες φιλίες είναι εκείνες όπου τα λόγια είναι πε-
ριττά». Συμφωνείτε με αυτό το σκεπτικό; Με τους στενούς 
σας φίλους πώς βρίσκετε τρόπους να υποστηρίξετε ο ένας 
τον άλλον χωρίς να χρειαστεί να μιλήσετε; 

• Συγκρίνετε τη Σάρα και τον Ζουλιέν. Πώς αντιδρά ο καθέ-
νας στις περιστάσεις; Πώς ο χρόνος που περνούν μαζί βοη-
θά τη Σάρα να αντέξει τη ζωή στον αχυρώνα; Για ποιον λόγο 
προσκολλάται η Σάρα τόσο απελπισμένα στον Ζουλιέν; Πώς 
αλλάζει αυτό με την πάροδο του χρόνου; 

• Έχοντας κατά νου τα όσα μάθατε διαβάζοντας το Λευκό 
Πουλί, πώς πιστεύετε ότι επηρεάζονται τα παιδιά από τον 
πόλεμο; Κάντε έρευνα για το παιδικό τραύμα συγκεκριμένα 
σε σχέση με τον πόλεμο και συζητήστε τις επιπτώσεις του 
που διαρκούν ακόμη και μετά το τέλος της σύρραξης. 

• Τι θα αναγνωρίζατε ή θα περιγράφατε ως μέρος του «τρό-
που επιβίωσης» της Σάρας; Τι αναδεικνύει την ικανότητα 
των ανθρώπων να υπομένουν ακραίες κακουχίες και να τις 
ξεπερνούν;

• Η αντίσταση δεν είναι πάντα φανερή, ιδίως σε μια κατάστα-
ση όπου μπορεί να αποβεί μοιραία. Περιγράψτε μερικούς 
από τους διακριτικούς τρόπους με τους οποίους οι χαρα-
κτήρες του Λευκού Πουλιού αντιστέκονται στους Ναζί. 

• Περιγράψτε τις σχέσεις ενηλίκων/παιδιών στο Λευκό Πουλί. 
Σε ποιον βαθμό καθορίζονται αυτές από τον κόσμο γύρω 
τους; Σε ποιον βαθμό καθορίζουν οι σχέσεις τον κόσμο των 
χαρακτήρων; Πώς καταφέρνουν οι Μπομιέ να προστατεύ-

σουν την αθωότητα της Σάρα και του Ζουλιέν; Σε σχέση 
με τη Σάρα και τους άλλους χαρακτήρες, πώς επηρεάζει 
η απώλεια συγγενικών προσώπων αυτούς που επιβιώνουν;

• Μετά την επίθεση που δέχθηκε ο Ζουλιέν από τον Βενσάν, η 
Βιβιέν, η μητέρα του Ζουλιέν, λέει στον ιερέα και διευθυντή 
του σχολείου «Το κακό θα χαθεί μόνο όταν οι καλοί άν-
θρωποι αποφασίσουν να το σταματήσουν. Είναι δικός μας 
ο αγώνας, όχι του Θεού». Τι είναι αυτό που μας θυμίζει η 
Βιβιέν ότι πρέπει να κάνουμε; 

• Ένα από τα πιο σημαντικά διδάγματα από το Λευκό Πουλί
αποτυπώνεται στην παρακάτω φράση: «Σε τούτους τους μαύ-
ρους καιρούς, αυτές οι μικρές πράξεις καλοσύνης μάς κρα-
τάνε ζωντανούς. Μας θυμίζουν την ανθρωπιά μας». Γιατί είναι 
τόσο σημαντικό να επιλέγουμε ενεργά την καλοσύνη; Μπορεί-
τε να συνδέσετε αυτό το μήνυμα με σημερινά γεγονότα; 

• Λαμβάνοντας υπόψιν τα όσα μάθατε διαβάζοντας το Λευ-
κό Πουλί, τι είναι αυτό που μπορεί να οδηγήσει τους αν-
θρώπους να θεωρήσουν ότι άλλες κοινωνικές ομάδες είναι 
«ανεπιθύμητες» ή «κατώτερες»; Γιατί αυτή η νοοτροπία 
είναι τόσο επικίνδυνη; Με ποιον τρόπο μπορούμε να την 
αντιμετωπίσουμε; 

• Με δεδομένο το τρέχον κλίμα στις ΗΠΑ και σε ολόκλη-
ρο τον κόσμο, γιατί η θύμηση του Ολοκαυτώματος και η 
εξέταση σύγχρονων αναλογιών είναι πιο σημαντικές παρά 
ποτέ; Αναλογιστείτε την τελευταία εικόνα με τον Τζούλιαν να 
κρατάει το πλακάτ που γράφει «ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ» και «#Θυ-
μόμαστε» στο κάτω μέρος. Τι μπορούν να συμπεράνουν οι 
αναγνώστες από αυτή την τελευταία εικόνα; 



Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Σε ολόκληρο το βιβλίο η Palacio περιγράφει λεπτομερώς τον ρόλο που παίζει η ζωγραφική και η τέχνη 
στη ζωή της Σάρας. Εξετάστε και εξερευνήστε το πώς χρησιμοποιούνται οι ζωγραφιές της. Σε τι βαθμό η 
τέχνη της συνδέει τη Σάρα με αυτούς που αγαπά και με τον κόσμο εν γένει. ∆ημιουργήστε ένα έργο τέχνης που να 
αντικατοπτρίζει τη ζωή της Σάρας, συμπεριλαμβάνοντας μια επεξήγηση.

Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΑΦΗΓΗΤΗΣ
Η εικονογράφηση στο Λευκό Πουλί προσφέρει στους αναγνώστες μια εξαιρετική οπτική πάνω στα γεγονότα που 
λαμβάνουν χώρα στο graphic novel της Palacio. Σκεφτείτε τις παρακάτω ερωτήσεις: 
• Κατά τη γνώμη σας, πώς συνεισφέρει η τέχνη της Palacio στην ιστορία;
• Τι πιστεύετε ότι θα χανόταν αν το βιβλίο δεν είχε εικονογράφηση;
• Με ποιους τρόπους λέει η τέχνη την ιστορία, όταν η αφήγηση δεν το κάνει;
• Υπάρχουν σκηνές που δεν εικονογραφήθηκαν και θα θέλατε να είχαν εικονογραφηθεί;
Αφού ολοκληρώσουν την ανάγνωση του graphic novel, παροτρύνετε τους μαθητές να συζητήσουν τον τρόπο με τον 
οποίο η τέχνη της Palacio επηρεάζει την ιστορία, να γράψουν μια έκθεση αξιολογώντας τον ρόλο που παίζει η τέχνη 
στην εξιστόρηση και, στη συνέχεια, να ολοκληρώσουν μία από τις παρακάτω εργασίες: 

Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
Οι εικονογραφήσεις στα graphic novel συχνά χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τους αναγνώστες να κατανοήσουν 
πολύπλοκα λεξιλόγια και έννοιες. Επιστρέψτε στο βιβλίο και κρατήστε έναν κατάλογο με όλες τις νέες λέξεις που 
συναντάτε. ∆είτε στο λεξικό τον ορισμό για κάθε λέξη. Την είχατε καταλάβει σωστά από τα συμφραζόμενα; Πώς σας 
βοήθησε η εικονογράφηση στην κατανόηση;

Η προσεκτική επιλογή και χρήση του χρώματος στο Λευκό Πουλί είναι σημαντική. Κοιτάξτε προσεκτικά τις επιλο-
γές της Palacio. Πώς τη βοηθάει η παλέτα της να αναπτύξει την ατμόσφαιρα και το κλίμα; Πώς τη χρησιμοποιεί για 
να ενισχύσει τις περιγραφές των χαρακτήρων;

Τα graphic novel μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για πολλά έργα δημιουργικής γραφής. Αφού διαβάσετε 
το Λευκό Πουλί, γράψτε μια εκδοχή για το τι συνέβη πριν ή μετά την ιστορία ή αφηγηθείτε την ιστορία ενός δευτε-
ρεύοντα χαρακτήρα. Θα μπορούσατε επίσης να συμπληρώσετε ένα τμήμα της ιστορίας που δεν περιγράφεται ή που 
απεικονίζεται μόνο οπτικά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: ∆ΙΑΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΟΣΥΝΗ 
Το Λευκό Πουλί, όπως και το Θαύμα, προσφέρει στους αναγνώστες μια ευκαιρία να παρατηρήσουν άτομα να υιοθε-
τούν ενεργά και να επιδεικνύουν την καλοσύνη. Κάντε μια σύντομη μελέτη για το κίνημα «∆ιαλέξτε την Καλοσύνη» 
και παρακολουθήστε ήδη υπάρχουσες Ανακοινώσεις Κοινωνικού Χαρακτήρα από παρόμοιες καμπάνιες. Κατόπιν 
συνεργαστείτε στο πλαίσιο μιας ομάδας για να αναπτύξετε μια πρωτότυπη Ανακοίνωση Κοινωνικού Χαρακτήρα 
σχετικά με την ενεργή επιλογή της καλοσύνης. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



ΕΛΠΙ∆Α ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Στο Λευκό Πουλί, παρότι η Σάρα κατά καιρούς αισθάνεται πως όλα είναι χαμένα, την κινητοποιεί η ελπίδα. ∆η-
μιουργήστε ένα εικονικό σεντούκι ελπίδας για διάφορους χαρακτήρες του μυθιστορήματος, που θα περιλαμβάνει 
σύμβολα ή ενσαρκώσεις των ελπίδων και των ονείρων τους, καθώς και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν. Γράψτε 
μια καταχώρηση στο ημερολόγιό σας, στην οποία θα αναφέρετε αντικείμενα ή σύμβολα που σας δίνουν ελπίδα ή σας 
βοηθούν να ξεπεράσετε τα εμπόδια.

Σε ολόκληρο το βιβλίο, η Palacio εξετάζει την ανθρώπινη τάση να παρεξηγούμε και να φοβόμαστε αυτούς που 
είναι διαφορετικοί ή αυτό που δεν καταλαβαίνουμε. Ο ναζισμός είναι ένα ακραίο παράδειγμα μιας ιδεολογίας που 
δεν επιτρέπει το διαφορετικό. Τι μπορεί να συμβεί όταν η διαφορετικότητα είναι αποδεκτή και εκτιμάται; 
Στην αρχή του βιβλίου η Σάρα και ο Ζουλιέν δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τις δικές τους, μοναδικές δυνάμεις. 
Γράψτε ένα γράμμα συμπαράστασης είτε στη Σάρα, είτε στον Ζουλιέν, είτε στους Μπομιέ, επαινώντας τους για τις 
επιλογές τους και δίνοντας το παράδειγμα κάποιου που εσείς θαυμάζετε για την προθυμία του να υπερασπιστεί τους 
άλλους (μπορεί να είναι κάποιος τον οποίο γνωρίζετε προσωπικά ή κάποιο ιστορικό πρόσωπο). Φροντίστε να συ-
μπεριλάβετε συγκεκριμένα παραδείγματα ως προς τους λόγους για τους οποίους εμπνευστήκατε από αυτό το άτομο 
και να μοιραστείτε τυχόν ομοιότητες που παρατηρήσατε ανάμεσα σε αυτό το άτομο και τον χαρακτήρα που επιλέξατε.

ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ 
Το graphic novel της Palacio εκτυλίσσεται σε μια οδυνηρή ιστορική περίοδο, και οι χαρακτήρες πρέπει να υπερ-
νικήσουν πολλές δυσκολίες. Συζητώντας ή γραπτώς, αναλογιστείτε πώς και αναλύστε τον τρόπο με τον οποίο οι 
χαρακτήρες καταφέρνουν να υπερπηδήσουν και να ξεπεράσουν τα εμπόδια. Σκεφτείτε πώς οι κακουχίες επηρεάζουν 
τις σχέσεις τους, πώς τους αναγκάζουν να αλλάξουν και να προσαρμοστούν καθώς προχωρά η ιστορία, και πώς θα 
μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί οι σχέσεις τους υπό άλλες συνθήκες. Θα είχαν γίνει φίλοι η Σάρα και ο Ζουλιέν αν δεν 
είχαν έρθει οι Ναζί στο Ομπερβιλιέ-ο-Μπουά; Η Σάρα λέει ότι η καρδιά της σκιρτούσε όταν την κοίταζε ο Ζουλιέν και 
μετά συμπληρώνει «Στην κατάσταση που βρισκόμασταν δεν θα ήταν σωστό». Τι εννοεί με αυτό;

ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Η Palacio μάς δίνει τη δυνατότητα να αναλογιστούμε τις εμπειρίες των νέων ανθρώπων κατά τη διάρκεια ενός μεγά-
λου ιστορικού γεγονότος. Κάντε περισσότερη έρευνα σχετικά με τον ρόλο που έπαιξαν οι νέοι άνθρωποι στο πλαίσιο 
αυτών των γεγονότων: 
• Η νεολαία στην κατεχόμενη από τους Ναζί Γαλλία ή στη Γερμανία
• Η νεολαία σε κατεχόμενες περιοχές εν καιρώ πολέμου
• Η νεολαία εν μέσω πολιτικής αναταραχής
• Η αντίσταση της νεολαίας σήμερα

ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ
Το Λευκό Πουλί έχει μια καθηλωτική αφήγηση και καθώς διαβάζουμε, αξιοποιούμε την τέχνη της Palacio –και τον 
δικό μας νου– για να σχηματίσουμε τις εικόνες των γεγονότων που εκτυλίσσονται. Φανταστείτε ότι το μυθιστόρημα 
γίνεται ταινία. Χρησιμοποιήστε έναν πίνακα για αφίσες, έναν ιστότοπο ή ένα τρέιλερ σε βίντεο για να μοιράσετε τους 
βασικούς ρόλους στους ηθοποιούς, αλλά κάντε το με μια ανατροπή! Οι ηθοποιοί δεν πρέπει να είναι πραγματικοί 
ερμηνευτές αλλά χαρακτήρες από άλλα βιβλία, ταινίες ή τηλεοπτικές εκπομπές. Για παράδειγμα, η κυρία Ουέσλι από 
τη σειρά Χάρι Πότερ θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή Βιβιέν Μπομιέ. Για κάθε ζεύγος χαρακτήρων, δώστε μια 
αιτιολογία που να εξηγεί το γιατί συνδέονται μεταξύ τους.


