
 BIOGRAFIA 
 2011 
John Boyne 

John Boyne (1971) on syntynyt ja asuu edelleen Dublinissa, Irlannissa. Hän on opiskellut 
englantilaista kirjallisuutta Trinity Collegessa Dublinissa sekä luovaa kirjoittamista East Anglian 
yliopistossa Norwichissa.  

Boyne on julkaissut yhdeksän 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), The Absolutist (2011) sekä suomeksikin ilmestyneet Kapina laivalla (2008, Bazar 2009) 
ja Tarkoin vartioitu talo (2009, Bazar 2011). Boyne on kirjoittanut myös kaksi lasten- ja 
nuortenromaania, Poika raidallisessa pyjamassa (2006, Bazar 2008) ja Nooa Notkoniitty karkaa 
kotoa (2010, Bazar 2011). Seuraava nuoremmille lukijoille suunnattu kirja on työn alla ja se 
ilmestyy syksyllä 2012.   

Poika raidallisessa pyjamassa -romaani on Boynen tunnetuin teos. Se 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.  

 
Boynen kirjoista sanottua 

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 

”Todella lystikäs, virkistävän omaperäinen ja äärimmäisen liikuttava. ─ ─ [Nooa Notkoniitty karkaa kotoa] 
pursuaa ihmeellisiä ideoita ja hupsutuksia, mutta on täynnä niin suuria totuuksia, että lukijan silmät täyttyvät 
kyynelistä.” 
The Guardian, Iso-Britannia 

”Huolella hiottu jalokivi, tarina jaettavaksi muiden kanssa ja keskusteltavaksi kirjakerhoissa, todellinen tapaus 
kustannusmaailmassa.” 
Irish Independent News, Irlanti 

Tarkoin vartioitu talo 

”Boyne kirjoittaa äärimmäisen sujuvasti ja on erityisen taitava kuvatessaan Romanovien maailmaa.” 
The Independent, Iso-Britannia 

”Boyne on luontainen tarinankertoja ─ ─ Tämä on kiehtova romaani, hillitty mutta tunteita pelkäämätön.” 
Sunday Independent, Irlanti 
 


