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Kedves Olvasó! Ugye nem kell magyaráznom, miért ragadta meg a figyelmemet ez a könyv.
Nem… Nem azért… Nem a tolvajlás ténye miatt.
Arra gondoltam, mennyire szerethet olvasni valaki, ha csenni is hajlandó érte!
És pontosan erről van szó.
1939, náci Németország. Liesel Meminger árja német kislány, aki üldözött kommunista szülei miatt
vidékre kerül nevelőszülőkhöz. Hogy hogyan illeszkedik be az eleinte sokkos állapotban lévő Liesel az
új családja, az utca, a szomszédok és lakosok, a környék, a náci ideológiájú iskolája és a Hitlerjugend
életébe… mind külön történések, és mégis minden szál egyfelé tart.
Liesel 12 éves létére még nem tud olvasni. Empatikusan mélyérzésű nevelőapja, Hans Hubermann
tanítja meg őt. Még olvasni nem tudón, a kisöccse sírját ásó fiatalembertől (aki elejti) emeli el első
könyvét. Ez volt a Sírásók kézikönyve, ebből tanul meg olvasni.
Második könyvét a könyvégető máglyáról cseni el. A többit a náci polgármester otthonából, ahová a
nevelőanyja által mosott-vasalt ruhákat szállítja.
A könyvek segítik őt átvészelni az egyre súlyosbodó háborús helyzeteket, melynek egyik első mozzanata
Maxnak, a zsidó fiatalembernek elrejtése, aki Hans Hubermann 1. világháborús bajtársának a fia. Max
az életéért küzd a náci Németországban. Szerencsére vannak segítői az árja lakosságból. Sajnos, nem
mindenkinek…
Fokozatosan durvul a helyzet a hátországban, és egymást érik a lágerek felé terelt-űzött zsidó
menetoszlopok.
A szereplők gyermekkora véget ér; felnyílik a szemük, rájönnek: kegyetlen dolgok történnek nemcsak
a csatatereken, hanem a hátországban is.
A történet narrátora a Halál, aki számolatlanul viszi el a rossz és -sajnos- a jó emberek lelkét is ebben a
tragikusan nehéz korszakban, de csak a legemlékezetesebb halálokat tudja felidézni. E történet halálai
de az életben maradásai is emlékezetesek maradnak számára.
A könyv alapján készült filmet 2013-ban mutatták be, a gyermekszereplőkön kívül Geoffrey Rush (A
Karib-tenger kalózai, A király beszéde, Elizabeth: Az aranykor, A panamai szabó stb.) ausztrál
színésszel a főszerepben.
Markus Zusack (1975-) maga is ausztrál nemzetiségű író. Könyvtolvaj c. regényéért számos díjat,
elismerést kapott.
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