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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 Το βιβλίο αναφέρεται σε ένα παιδί,  τον Μπρούνο, ο οποίος 

είναι γιος Γερμανού στρατιωτικού, και η οικογένειά του 

αναγκάστηκε να μετακομίσει στο Ούστβιτς (το σημερινό 

Άουσβιτς). Εκεί, κοντά στο νέο του σπίτι, με σύνορο κάποιο 

συρματόπλεγμα, ήταν φυλακισμένοι οι Εβραίοι. Το παιδί, 

όμως, δεν το γνώριζε αυτό και δεν καταλάβαινε τον λόγο που 

τους αντιπαθούσε τόσο ο πατέρας του, ο οποίος έλεγε 

χαρακτηριστικά πως αυτοί δεν είναι καν άνθρωποι. Μια μέρα ο 

Μπρούνο γνώρισε ένα παιδί από την μεριά των φυλακισμένων. 

     Σιγά-σιγά, ανάμεσα στα δυο παιδιά αναπτύχθηκε μια ισχυρή 

και αγνή φιλία. Όμως, ήταν και οι δυο στενοχωρημένοι που δεν 

μπορούσαν να βρεθούν από την ίδια μεριά του 

συρματοπλέγματος για να παίξουν. Έτσι, την τελευταία μέρα 

πριν ο Μπρούνο επιστρέψει στο Βερολίνο, αποφάσισε να πάει 

κρυφά και εκείνος για λίγο στην άλλη μεριά για να βρει το φίλο 

του που τόσο λαχταρούσε. Μετά από εκείνη τη μέρα κανείς δεν 

είδε τον Μπρούνο... 



 Η ιστορία διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια 
του Β' Παγκοσμίου πολέμου στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης του Άουσβιτς. Πρωταγωνιστής 
είναι ο Μπρούνο, ο οκτάχρονος γιος του 
Διοικητή του στρατοπέδου. Μέσα από τα αθώα 
μάτια του Μπρούνο παρακολουθούμε τη ζωή 
στο στρατόπεδο και την εξέλιξη μιας 
απαγορευμένης φιλίας, που ανθεί ανάμεσα σε 
αυτόν και τον Σμούελ, ένα αιχμάλωτο 
Εβραιόπουλο. 

 

 Μια ιστορία για το Ολοκαύτωμα και τις 
σχέσεις των ανθρώπων μέσα στον παραλογισμό 
του πολέμου. 
 



 Λίγα λόγια για τον συγγραφέα 

 Ο Τζόν Μπόιν γεννήθηκε στην Ιρλανδία το 
1971. Σπούδασε φιλολογία στο Trinity College, 
στο Δουβλίνο, και παρακολούθησε σεμινάρια 
δημιουργικής γραφής στο University of East 
Anglia, στο Norwich, όπου και δίδαξε 
αργότερα. Ζει στο Δουβλίνο. Έχει γράψει 
τέσσερα μυθιστορήματα για ενήλικες. Αυτό 
είναι το πρώτο του βιβλίο για παιδιά, αλλά στην 
πραγματικότητα είναι και για ενήλικες.   
 

 
 



 



 

 

 

 

 

 

Το Αγόρι με τη Ριγέ Πιτζάμα αποτελεί 

 εκδοτικό φαινόμενο. Έχει ήδη εκδοθεί  

με μεγάλη επιτυχία σε πολλές 

γλώσσες, 

 και συνολικά  κυκλοφόρησε σε 44 

 χώρες. Ήταν υποψήφιο για 10  

λογοτεχνικά βραβεία και έγινε ταινία 

 από τη Miramax/Disney.  
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