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John Boyne 

Kuva: Richard Gilligan  
John Boyne (s. 1971) asuu edelleen synnyinkaupungissaan Dublinissa, 
Irlannissa. Hän on opiskellut englantilaista kirjallisuutta Trinity Collegessa 
Dublinissa sekä luovaa kirjoittamista East Anglian yliopistossa 
Norwichissa.  

Boyne on julkaissut kymmenen romaania ja yli 70 novellia. Romaaneista 
seitsemän on suunnattu aikuisille: The Thief of Time (2000), The 
Congress of Rough Riders (2001), Crippen (2004), Next of Kin (2006) 
sekä suomeksikin ilmestyneet Kapina laivalla (2008, Bazar 2009) ja 

Tarkoin vartioitu talo (2009, Bazar 2011) ja Kuudes mies (2011, Bazar 2013). Boyne on kirjoittanut 
myös kolme lasten- ja nuortenromaania: Poika raidallisessa pyjamassa (2006, Bazar 2008) ja 
Nooa Notkoniitty karkaa kotoa (2010, Bazar 2011) ja The Terrible Thing That Happened To 
Barnaby Brocket (2012). Aikuisille lukijoille ilmestyy uusi romaani, This House is Haunted, 
huhtikuussa 2013. 

Poika raidallisessa pyjamassa -romaani on Boynen tunnetuin teos. Se on saanut The Bisto Book of 
the Year -palkinnon, se on ollut yli 80 viikkoa Irlannin myydyimpien kirjojen listalla, se nousi New 
York Timesin bestseller-listan kärkeen ja oli Espanjan myydyin kirja vuosina 2007 ja 2008. Kirjaa 
on myyty yhteensä yli 5 miljoonaa kappaletta. Siitä on tehty myös elokuva (Miramax).  

Nooa Notkoniitty karkaa kotoa on ehdolla vuoden lastenkirjaksi Irlannissa. Se palkittiin Slovakiassa 
vuoden parhaana lastenkirjana keväällä 2011. Boynen teoksia on käännetty yhteensä 43 kielelle.  

Poika raidallisessa pyjamassa 

”Brunon naiivius ja tietämättömyys toimivat tehokkaana kontrastina tarinan karmivuudelle. Kirja on ajatuksia 
herättävä lukukokemus.” 
Virke 

”Ystävyyden katkeamatonta sidettä kuvastava loppuratkaisu pysyy mielessä pitkään.” 
Helsingin Sanomat 

Nooa Notkoniitty karkaa kotoa 

”Boynella on kaunis ja lämmin kertojanääni. Hän liimaa satumaiseen tyyliinsä yksityiskohtia ja viittauksia, 
jotka tekevät tekstistä käypää luettavaa kenelle hyvänsä ikään katsomatta.” 
Helsingin Sanomat 

Tarkoin vartioitu talo 

”Irlantilaista John Boynea ei turhaan kehuta loistavaksi tarinankertojaksi. Hän imaisee lukijan matkaan 
kielellä, joka saa herkistymään ilman vaivaannuttavaa alleviivausta. Aivan samoin kuin teoksessa Poika 
raidallisessa pyjamassa, lukijan silmä ei kostunut kuvatuista keskitysleirin kauheuksista vaan ihmisen 
pienistä viattomista teoista ja eleistä. Myös Tarkoin vartioidussa talossa ihminen on historiaa vaikuttavampi.” 
Keskisuomalainen 


