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O livro Boy in Striped Pajamas foi traduzido para o Brasil português como um menino de pijama listrado e para os portugueses de Portugal como um menino de pijama listrado. Considerado um romance para jovens, mas originalmente vendido como um romance infantil, a obra escrita por John Boyne, publicada em mais de vinte países,
é um sucesso de crítica e público. O garoto de pijama listrado permaneceu por várias semanas no topo da lista de best-sellers do New York Times e tem mais de 9 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. O livro foi finalmente adaptado para o filme Miramax em 2008. ResumoImation, dividido em vinte capítulos, estrelado por dois
filhos: um menino judeu Shmuel, preso em um campo de concentração, e um menino Bruno, filho de um pai nazista. Ambos têm a mesma idade - nove anos - e nasceram acidentalmente no mesmo dia. A narrativa começa quando o pai de Bruno, um oficial nazista, é entregue e a família deixa para trás uma casa enorme onde ele
morava em Berlim e vai para a aldeia. A família do menino era composta por quatro membros: Ralph (pai), Elsa (mãe), Gretel (filha mais velha) e Bruno (filho mais novo). A nova casa, menor, de três mil anos de idade, foi isolada em um lugar vazio e desabitado teoricamente localizado em Auschwitz, embora o nome Auschwitz nunca
seja mencionado em todo o texto. Bruno, sempre com um olhar ingênuo e limpo sobre o que está acontecendo, está frustrado com as mudanças de sua mãe e perguntas sobre as escolhas de seu pai: Não temos o luxo de encontrar nada, disse a mãe, abrindo uma caixa que continha um conjunto de sessenta e quatro copos com os
quais seus avós lhe deram durante o casamento com seu pai. Há pessoas que tomam todas as decisões em nosso nome. Bruno não sabia o que queria dizer e fingiu que sua mãe não tinha dito nada. Acho que foi uma má ideia, repetiu. Acho que a melhor coisa seria esquecer tudo e ir para casa. Podemos vê-la como uma experiência,
acrescentou, uma frase que aprendeu recentemente e estava determinado a usar o máximo possível. Uma vista do novo quarto de Bruno com vista para a cerca, onde o menino podia ver várias pessoas vestindo uniformes listrados, que ele achava que eram pijamas. Embora a família não soubesse, a mudança de Ralph, seu pai,
ocorreu porque o oficial tinha que assumir o comando do campo de concentração. Durante uma das excursões que deu nas proximidades da casa, Bruno encontra Shmuel, um menino com quem ele é muito amigável, mesmo tendo uma cerca que está separada. Relacionamentos ficam mais fortificados, Bruno encontra no menino judeu
seu único amigo na região, e Shmuel encontra em Bruno uma oportunidade de escapar de sua terrível realidade. Aos poucos, Bruno descobre a profissão de seu pai e entende o que está acontecendo em sua casa. Shmuel uma vez tenta desesperadamente não ouvir de seu pai, mas para ajudar o menino, Bruno usa pijama listrado e
entrar no campo de concentração. O resultado dessa história é trágico: Bruno é morto junto com Schmuel, assim como com todos os outros judeus que estavam no campo. A família de Bruno fica sem notícias do menino e está em desespero, especialmente o pai, que sabe internamente ser culpado pela morte de seu filho: O pai ficou
em Hajja Vista por mais um ano depois disso e acabou sendo perseguido por outros soldados nos quais comandou e desarmou disculosamente. Todas as noites ele dormia pensando no Bruno, e quando acordava, também pensava nele. Um dia ele formulou uma teoria sobre o que poderia ter acontecido, e novamente foi ao ponto da
cerca onde as roupas foram encontradas um ano antes. Não havia nada de especial naquele lugar, nada mais, mas então ele pesquisou um pouco e descobriu que naquele momento o fundo da cerca não estava tão bem preso ao chão como de outra forma, e que quando erguido, a cerca deixou uma grande lacuna suficiente para o
homenzinho (como um menino) passar rastejando por baixo. Ele olhou para a distância e seguiu alguns passos lógicos e, assim, percebeu que suas pernas não estavam funcionando corretamente - como se não pudessem mais manter seu corpo ereto - e acabou sentado no chão, quase na mesma posição onde Bruno passou seu dia
por um ano, embora não cruzando as pernas abaixo dele. Poeticamente, como quando ele retorna ao lugar onde seu filho passou tanto tempo, Ralph se coloca na mesma posição que um menino, e sente na pele o que o menino sentiu ao ver a mesma paisagem do mesmo ângulo. Percebendo o que tinha acontecido, a cerca danificada,
que poderia passar pelo menino, o policial percebe que o veneno, que ele destilava diariamente contra as vítimas do campo de extermínio, atingiu sua própria família. Percebendo que nenhuma atitude poderia trazer a vida de Bruno de volta, Ralph ficou triste: alguns meses depois alguns soldados vieram a Hajja Vista, e seu pai foi
ordenado a acompanhá-los, e foi sem reclamar, feliz por ir com eles, porque ele não se importava com o que tinham feito com ele agora. AnáliseSSaespita voltando-se para um tema super pesado, o autor John Boyne tem o mérito de transmitir a história a partir do olhar puro e ingênuo das crianças, o que suaviza a aridez do tema.
Originalmente criado para um livro infantil, o menino de pijama listrado eventualmente se tornou um clássico que seduz uma grande variedade de gerações porque permite múltiplas camadas de leitura e interpretação. Embora já existam inúmeras histórias sobre o cotidiano da guerra, essa narrativa difere especialmente das outras
justamente porque descreve as atrocidades do homem dos olhos puesis de uma criança. O garoto de pijama listrado simultaneamente nos faz acreditar e descrença nos homens. Estamos testemunhando a barbárie sancionada pelo pai oficial nazista, a liderança fria do campo de extermínio. Mas também estamos encantados com a
engenhosidade de Bruno, que vê as vítimas do acampamento apenas Use listras de pijama. Bruno vê Shmuel como igual, apesar da cerca que os divide e condições de vida completamente diferentes. Embora seu cotidiano seja caracterizado por uma família atual e uma situação financeira confortável - uma condição absolutamente
impensável para Shmuel - eles se tratam com igualdade, respeito e compreensão. A amizade dos dois meninos supera barreiras religiosas, sociais e políticas. O final do livro combina dois sentimentos diferentes. Por um lado, o leitor se sente inconsciente por testemunhar a crueldade e o fim de duas crianças que não tinham nada a ver
com o conflito entre os povos, vivem, renovam e matam à toa. Por outro lado, o autor tenta anizá-lo do sentimento de desespero provocado pela leitura, enfatizando que a história vem acontecendo há muito tempo e garantindo que isso nunca mais aconteça: E assim termina a história de Bruno e sua família. Claro, tudo isso aconteceu
há muito tempo, e nada disso poderia acontecer de novo. Não no nosso tempo. Embora ele não tenha qualquer origem judaica, nota-se que Boyne tem preocupação em recontar a história para que ela esteja presente e a desumanidade não seja alterada. Junto com o autor estão muitos outros escritores, diretores e dramaturgos que
gostam de preocupações éticas e políticas, lembre-se do passado para aqueles que não testemunharam pessoalmente. Vale a pena lembrar obras da literatura clássica como Este Homem? (De Primo Levi), a recente Garota que Roubou Livros (Marcus Susak), ou mesmo em filmes do universo como A Vida É Bela de Beninha (Lista de
Schindler). O menino de pijama listrado é outro relato comovente que se junta ao salão de grandes obras-primas na tentativa de manter as chamas da memória acesas e presentes. A criação do livro Boy in Striped Pajamas tem sido um sucesso de vendas em todo o mundo, tendo sido traduzida para mais de vinte países.
Comercialmente, Boyne alcançou impressionantes 5 milhões de obras vendidas. Quanto às críticas especializadas, o garoto de pijama listrado foi aplaudido pela grande mídia. É um ótimo livro. The Guardian Intense and Disturbing pode se tornar uma introdução memorável ao assunto como o diário de Anne Frank estava em sua época.
O livro do USA Today é tão simples e tão bem escrito que beira a perfeição. A descrição do produto independente irlandês da fábula Fábula Fábula poderosa e encantadora, o menino de pijama listrado foi publicado em mais de vinte países e teve mais de 350.000 vendidos em todo o mundo. Bruno tem nove anos e não sabe nada
sobre o Holocausto e a decisão final contra os judeus. Você também não tem ideia de que seu país está em guerra com grande parte da Europa, muito menos que sua família está envolvida no conflito. Na verdade, Bruno só sabe que foi forçado a deixar a espaçosa casa em que morava em Berlim e se mudar para uma região
desoinada onde não tem ninguém para brincar. não fazer nada. Da janela do quarto Bruno vê uma cerca, e atrás dele centenas de pessoas de pijama, que sempre o deixam frio no estômago. Em uma de suas viagens, Bruno encontra Shmuel, um menino do outro lado da cerca que curiosamente nasceu no mesmo dia que ele. À medida
que sua amizade cresce, Bruno gradualmente esclarece o mistério que envolve as atividades de seu pai. Um garoto de pijama listrado é uma fábula sobre amizade em tempo de guerra e o que acontece quando a inocência está na frente de um monstro terrível e inimaginável. É um ótimo livro. - The Guardian Intenso e perturbador ...
pode ser tão memorável uma introdução ao assunto como o diário de Anne Frank estava em seu dia. - USA TodayBook é tão simples e tão bem escrito que beira a perfeição. - The Irish Independent Product Details 192 Páginas Dimensões: 14 X 21 cm ISBN Folheto: 978853591121 Publisher: Cia das Letras Ser o primeiro a avaliar este
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