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Ο ΧΑΝΣ ΧΟΥΜΠΕΡΜΑΝ, ο θετός πατέρας της Λίζελ,  είναι  μεγάλος σε ηλικία, 
ψηλός  και  με  χαρακτηριστικά  ζεστά,  ασημιά  μάτια.  Είναι  πράος  και  γλυκός 
άνθρωπος. Είναι ο πρώτος τον οποίο εμπιστεύεται η Λίζελ και την κάνει να νιώσει 
ασφάλεια. Τη μαθαίνει να στρίβει τσιγάρα και της παίζει κάθε πρωί ακορντεόν για να 
ξυπνήσει. Επίσης, κάθε βράδυ, όταν η θετή του κόρη ξυπνάει από το συνηθισμένο 
της  εφιάλτη  με  τον  νεκρό  της  αδερφό,  πηγαίνει  στο  κρεβάτι  της  για  να  την 
καθησυχάσει. Νοιάζεται πολύ για εκείνη καθώς είναι διατεθειμένος να ξυπνάει κάθε 
βράδυ για να της μάθει γραφή και ανάγνωση. Η Λίζελ, με τον θετό της πατέρα έχει  
την πιο στενή σχέση απ’ όλους και ο θάνατός του θα της στοιχίσει πάρα πολύ.

Η ΡΟΖΑ ΧΟΥΜΠΕΡΜΑΝ είναι η θετή μητέρα της Λίζελ. Είναι απότομη με τους 
ανθρώπους και καθόλου δημοφιλής στη γειτονιά καθώς βρίζει τους πάντες με τις 
αγαπημένες  της  βρισιές   Saumench,   Saukerl  και  Archlok.  Δείχνει  σκληρή  και 
άκαρδη καθώς δε διστάζει να χρησιμοποιήσει μια ξύλινη κουτάλα για να δώσει ένα 
Watchen στη Λίζελ όμως στη συνέχεια μας αποκαλύπτεται και μια άλλη εικόνα του 
εαυτού της. Η εικόνα μιας γυναίκας που δέχεται να κρύψει έναν εβραίο στο υπόγειό 
της και που επειδή της λείπει ο άντρας της ο οποίος είναι στον πόλεμο χάνει τον ύπνο 
της και εγκαθιστά το ακορντεόν του στην αγκαλιά της, σε μια προσπάθεια να νιώσει 
πως είναι κοντά της.  

Ο ΡΟΥΝΤΙ ΣΤΑΪΝΕΡ είναι ο πρώτος και ο καλύτερος φίλος της Λίζελ. Έχει κίτρινα 
μαλλιά και μυτερά δόντια. Επίσης, θαυμάζει πάρα πολύ έναν μαύρο ολυμπιονίκη, τον 
Τζέσε  Όουενς.  Μαζί  περνάνε  τα  απογεύματα  και  μαζί  κλέβουν  φρούτα  από  της 
αγροικίες καθώς είναι και πιστός ακόλουθός της Λίζελ στις περισσότερες κλεψιές 
βιβλίων από τη βιβλιοθήκη του δημάρχου. Της ζητάει  επανειλημμένα ένα φιλί το 
οποίο δε θα πάρει ποτέ στη σύντομη ζωή του. Είναι ανταγωνιστικός αλλά συνάμα 
νοιάζεται  για εκείνη,  διότι  την προστατεύει  σε κάποιες δύσκολες  στιγμές  και  την 
εμποδίζει να κάνει επιπόλαιες κινήσεις. 

Ο  ΧΑΡΟΣ  είναι  ο  αφηγητής  και  συνάμα  ο  πιο  πολύπλοκος  και  μυστηριώδης 
χαρακτήρας της ιστορίας. Το πρόσωπό του είναι αντίθετο με την πεποίθηση πως ο 
θάνατος είναι ύπουλος και σατανικός. Είναι κουρασμένος από την αιώνια και συνεχή 
εργασία του στη μεταφορά των ψυχών. Δεν του αρέσει η έλλειψη της λαμπρότητας 
που υπάρχει, όταν παίρνει τις ψυχές και για αυτό προσπαθεί να αποσπά την προσοχή 
του με άλλα πράγματα όπως τα χρώματα του ουρανού τη στιγμή που παίρνει την 
κάθε ψυχή ή την ιστορία ενός ορφανού κοριτσιού που ζει στη ναζιστική Γερμανία. Δε 
θέλει να βλάψει κανέναν. Είναι απλά το αποτέλεσμα κάποιων καταστάσεων.

Ο ΜΑΞ ΦΑΝΤΕΡΜΠΟΥΡΓΚ, γιός του Έρικ Φάντερμπουργκ, είναι ο εβραίος που 
κρύβεται  στο  υπόγειο  του  σπιτιού  των  Χούμπερμαν.  Ο  πατέρας  του  είχε  κάποτε 
σώσει τη ζωή του Χανς και τώρα εκείνος ανταποδίδει τη χάρη στο γιό του με το να 



τον προστατεύει από τους ναζί. Είναι ευγενικός και ντροπαλός και γίνεται πολύ καλός 
φίλος  της  Λίζελ.  Εκείνη  του  φέρνει  εφημερίδες  με  άλυτα  σταυρόλεξα  και  του 
περιγράφει τον καιρό που επικρατεί έξω, ενώ αυτός της φτιάχνει βιβλία, επειδή ξέρει 
πόσο της αρέσουν. Γίνεται φίλος της και κάποια στιγμή φεύγει από το σπίτι για να 
μην αποτελεί πια κίνδυνο για την οικογένειά της.

Η ΙΛΣΑ ΧΕΡΜΑΝ, η γυναίκα του δημάρχου, προσκαλεί τη Λίζελ στη βιβλιοθήκη 
του σπιτιού καθώς εκείνη,  σταλμένη από τη μητέρα της, παίρνει τα ρούχα και τα 
επιστρέφει καθαρά. Αφήνει τη Λίζελ να διαβάζει όσο θέλει και νιώθει πολύ άσχημα 
όταν απολύουν τη μητέρα της. Παρά την άσχημη και προσβλητική συμπεριφορά της 
Λίζελ, η Ίλσα δεν της κρατά κακία και την αφήνει να κλέβει βιβλία από εκείνη, λόγω 
των ενοχών της για την απόλυση της μητέρας της. Τέλος, νοιάζεται και υιοθετεί τη 
Λίζελ όταν οι δικοί της έχουν πεθάνει από τις βόμβες.


