A szerzőről és a regény megszületéséről
________________________________________________________
Ransom Riggs 32 éves, Marylandben született, de Floridában nőtt
fel, akárcsak a regény főhőse, Jacob. Jacobbal ellentétben Riggs-nek
sok barátja volt, bár ugyancsak elég furák, hiszen a Pineview
School for the Gifted-be, azaz a Tehetséges gyerekek számára
létrehozott iskolába járt.
„Vigyáztunk egymásra. Nem szívattuk egymást. Nem voltak
elvárások velünk szemben. Nem kellett menőnek lennünk. Biztonságban voltunk és boldogan éltük a „fura” gyerek életét. – emlékezik vissza. – Mindenki különlegesnek számított, mert kiválóak
voltunk matematikából. Volt egy fiú, aki annyira kiváló volt, hogy
külön osztályt nyitottak neki, ahol egy féléven keresztül lézerrel,
vagy valami ilyesmivel foglalkozott…”
A Dél-Karolinai Egyetem Film és Televízió szakán végzett, több díjnyertes rövidfilmforgatókönyvet is írt. Jelenleg Los Angelesben él, újságíróként dolgozik. Szenvedélyesen gyűjti a
régi fényképeket, gyűjteménye csaknem 2000 felvételt tartalmaz. A könyv megírásának ötlete is
innen származik.
„Sok-sok képet találtam furcsa gyerekekről. Tudni akartam, hogy kik ők, és milyen volt az életük.
Mivel a képek csak önmagukban léteznek és nem ismerjük keletkezésük körülményeit, elhatároztam,
hogy kitalálok egy történetet… Tulajdonképpen mindig is szerettem volna könyvet írni, csak a filmes
iskola és a munka utáni futkosásban ez elfelejtődött. Hosszú évek óta forgatókönyveket írtam és
ahhoz képest nagy szabadságot jelentett regényt írni. Megteremthettem egy egész világot és annyi
részlettel tölthettem meg, amennyi csak az eszembe jutott.”
Riggs sok előzetest készített már más filmekhez, így a sajátját is maga akarta elkészíteni…
„Tudtam, hogy egyszerűbb lenne a régi képekből összeollózni az előzetest, de sokkal jobban
szerettem volna valóságosan felidézni a régi ház hangulatát. Úgyhogy elindultam, hogy
megkeressek egy olyan helyet, amely a képzeletemben élt.” Rátalált egy fotósra, aki elhagyott
európai kastélyokat és várakat fedezett fel és fényképezett le. „Általában ezeket a helyeket titokban
tartják, de engem a bizalmukba fogadtak. Elutaztam Amsterdamba, autót béreltem és onnan az
egyik felfedezővel Belgiumba és Luxemburgba mentünk. Csodálatos, hihetetlen helyekre jutottunk
el, amelyek nagyon hasonlítottak ahhoz, amit elképzeltem… Mindig izgatott a világ felfedezésének
története, de most úgy érzem,hogy a fizikai valóságból eltűntek a határok. Az izgalmas, felfedezetlen
helyek azok, amelyek számomra magukban hordozzák az eltűnő történelmet, mint a
szellemvárosok…”
Riggs-t meglepi, hogy a fiatal főhős ellenére nemcsak fiatalok olvassák a könyvet: „Nagyon sok
levelet kapok az olvasóktól és 90%-uk felnőttektől érkezik, ami csodálatos! Igaz, csak olyat tudok
írni, amit én is elolvasnék, és mivel én is felnőtt vagyok, ez annyira nem is meglepő. Nagyon bíztam
a könyvben, de ezt a sikert nem reméltem. Kicsit olyan érzés, mintha nyertem volna a lottón!”
A Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei az első regénye, 2011 júniusában jelent
meg az Egyesült Államokban és rövid időn belül a sikerlisták élére került.
Több nagy filmstúdió is versengett a regény megfilmesítési jogért, melyek közül végül a 20th
Century Fox nyerte el a lehetőséget.

