
 

  
  

Copyright © 2022  

Elizabeth Franklin                                                                                     
P.O. Box 194                                                                                                                     
Strawberry Plains, TN 37871 

www.MamaLizFranklin.com 

 

Published in the United States of America  

This book is protected under the copyright laws of the United 
States of America. Contents may not be reproduced in whole 
or in part for commercial gain or profit. All rights reserved.   

http://www.mamalizfranklin.com/


  

ii 

 

AJÁNLÁS 

Ezt a könyvet a bátor ukrajnai anyukáknak 
és gyerekeknek ajánlom 
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Anya a híradót nézte. 

                                                              

Azt mondták benne, hogy egy másik 

ország akar az én országomba jönni 

és harcolni. 

“Mi történik, Anya?” - kérdeztem. 
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Anya adott egy nagy ölelést. 

“Az emberek ijesztő dolgokat 

mondanak néha,  

de minden rendben lesz.” 

 



It’s Gonna Be Okay 

3 

 
 

Nagy dörrenéseket hallottam 

messziről. 

 

“Mi történik, Anya?” 

Anya bátorítóan rám mosolygott.  
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Adott egy nagy ölelést. 

“Vannak emberek, akik ijesztő dolgo-

kat csinálnak.  

De minden rendben lesz” 
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Anya összepakolta a nagy bőröndöt 

és berakta az autóba. 

 

Megöleltük apát és elköszöntünk 

tőle. 

“Mi történik, Anya?” 
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Anya adott egy nagy ölelést. 

 

“El kell egy kicsit utaznunk. 

Biztonságosabb helyre megyünk, de 

minden rendben lesz.” 
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Csak mentünk és mentünk az 

autóval. De egyszercsak az autókat 

megállították. 

Az út le volt zárva. 

Anya kivette a bőröndöt az autóból. 
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Segített nekem kiszállni, 

rám adta a kabátot és megfogta a 

kezemet. 

Elindultunk kézenfogva. 

Anya húzta utánunk a bőröndöt. 

 

“Mi történik, Anya?” 
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Anya adott egy nagy ölelést. 

 

“Az autók elállják az utat. 

Gyalog megyünk tovább, de minden 

rendben lesz.” 
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Csak mentünk és mentünk. 

Egy hídhoz értünk, amin egy kapu 

volt. 

Anya papírokat adott egy bácsinak. 

A bácsi kinyitotta a kaput. 

“Mi történik, Anya?” 
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Anya adott egy nagy ölelést.  

“Most egy másik országban vagyunk. 

Itt biztonságban leszünk, amíg ismét 

haza nem mehetünk. 

De minden rendben lesz.”  
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Egy busz állt meg.  

Felszálltunk rá. 

Más gyerekek is felszálltak az  

anyukájukkal. 

“Mi történik, Anya?” 
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Anya adott egy nagy ölelést. 

 
“A busz elvisz minket egy menedé-

khelyre. 
Ott biztonságban leszünk, és 

segítenek nekünk, amíg ismét haza 
nem mehetünk. 

 
Minden rendben lesz.” 
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A busz megállt egy épületnél. 
 

Leszálltunk és bementünk. 
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Egy néni fogadott minket az ajtóban. 

Megölelte anyukámat. 
 
 

Azt mondta, 
“Minden rendben lesz.” 
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És én tudtam, hogy így lesz. 

 

             
 
 
 



It’s Gonna Be Okay 

17 

 
 
Liz (Mama Liz) Franklin-ről 

 
 
 
Liz (MamaLiz) Franklin (aka Elizabeth Franklin) is an author of 
over 30 books and a public speaker from Knoxville, Tennessee. 
She dedicates much of her life to empowering children, teens, 
and young people to greatness and prioritizing time through 
books, workshops, speaking events, and free covid books for chil-
dren in twenty-five languages. In addition, she heads a non-profit 
to foster initiatives for children and teens worldwide. 
  
Liz is a content creator on LinkedIn. Her #MamaLiz daily posts 
and MamaLiz book series inspire thousands every day to pursue 
greatness and achieve their goals in life.  
Liz has been a guest on radio podcasts and tv, including PBS, 

Josh Talks, Inspire Radio, and The Spirit of the American 

Women, and had articles published in numerous magazines 

worldwide including POWER KIDS.  

Liz was recognized as a TOP 50 Most Impactful Influencers on 

Linkedin for 2021, TOP 20 Impactful Hoinser Women 2022, A 



                               It’s Gonna Be Okay  

18 

TOP Person Ambassador, America’s Top 2000 Women, World’s 

Who’s Who of Women, Who’s Who of Professional and Busi-

nesswomen, Notable American Women, Five Hundred Leaders 

of Influence and others.  

 

She was honored worldwide for her free children’s COVID book 

initiatives in 2021 in COVID Leaders Appreciation Special Edi-

tion, Bombay Stock Exchange Broker’s Forum Magazine, Dentol 

Salutes COVID Impactful People, and Global Talent Awards UAE. 

Her children and teen books, talks, and workshops on time and 

success are available for grades K-12, college students, gradu-

ates, homeschool moms, women, and business.  

Usually, you’ll find Liz writing with a cup of hot tea by the fire. 
Otherwise, she might be exploring the mountains of East Ten-
nessee or enjoying a night out for some grilled salmon at her fa-
vorite restaurant by the river in Knoxville with her grad student 
and sometimes co-author daughter, Anna. If she goes missing, 
she’s caught up in a spontaneous conversation to encourage a 
young person somewhere.  

 
www.mamalizfranklin.com   
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