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Το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε μια οικογένεια η οποία έχει πληγεί από το χαμό ενός 
μέλους της, του Γιαν Όλαφ, πατέρα του Γκέοργκ. Έντεκα χρόνια μετά το θάνατο του πατέρα, 
η μητέρα του και γιαγιά του αγοριού θα λύσει ένα γρίφο, τον οποίο είχε θέσει λίγο πριν 
πεθάνει ο γιος της. Η λύση αυτού του γρίφου συνδεόταν με την εύρεση ενός γράμματος, 
που ο ίδιος  είχε  γράψει  απευθυνόμενος στον γιο  του,  με την προϋπόθεση όμως να το 
διαβάσει, όταν πια θα ήταν ικανός και ώριμος να το κατανοήσει. Ολόκληρη η ιστορία θα 
εξελιχθεί  μέσα  από  την  ανάγνωση  του  γράμματος  από  τον  δεκαπεντάχρονο  πια  γιο,  ο 
οποίος έχοντας θολές αναμνήσεις από τον πατέρα του, βρίσκει τώρα έναν τρόπο για να τον 
γνωρίσει καλύτερα. Καθώς διαβάζει το γράμμα ανακαλύπτει ότι τους συνδέουν πολλά κοινά 
στοιχεία.  Η αφήγηση αφορά σε μια μεγάλη ιστορία αγάπης ανάμεσα στον ίδιο και στο 
κορίτσι  με  τα  πορτοκάλια,  που  παρά  τις  όποιες  δυσκολίες  καταφέρνει  τελικά  να 
υπερισχύσει και να καθορίσει τη ζωή του. Η ιστορία θα αρχίσει με τη συνάντησή του στο 
τραμ με ένα κορίτσι που κρατά μια τεράστια σακούλα με πορτοκάλια. Αδέξιος ο ίδιος, ή  
μάλλον θαμπωμένος από τη γοητεία του κοριτσιού θα προκαλέσει ένα μικρό ατύχημα και 
θα βρεθεί καταρχάς, να κυνηγάει τα πορτοκάλια καθώς κυλάνε από τη σκισμένη σακούλα 
και τελικά το ίδιο το κορίτσι. Μέσα από δυσκολίες, περιπέτειες, ταξίδια και μια σειρά από 
απρόοπτα θα φτάσει τελικά στην Ισπανία για να μάθει και να κερδίσει αυτό το κορίτσι, που 
θα γίνει η γυναίκα του και μητέρα του Γκέοργκ. Η ανάγνωση του γράμματος για τον Γκέοργκ 
ήταν μια πορεία αυτογνωσίας που τον έκανε να συνειδητοποιήσει πράγματα για τον εαυτό 
του και την οικογένεια του. Ο πατέρας του μ΄ αυτό το γράμμα τον βοήθησε να δει αλλιώς τη 
ζωή και να συμφιλιωθεί με καταστάσεις που μέχρι τότε τον πλήγωναν.

Οι κεντρικοί ήρωες αυτού το βιβλίου είναι δύο: ο πατέρας, έτσι όπως φαίνεται μέσα 
από  το  γράμμα  και  ο  γιος.  Ο  πατέρας  ήταν  ένας  ευαίσθητος,  βαθιά  ερωτευμένος  και 
επίμονος άνδρας, που κυνήγησε το όνειρό του και κατάφερε να το πραγματοποιήσει. Δεν 
πτοήθηκε από τις δυσκολίες, αλλά αγωνίστηκε να τις αντιμετωπίσει. 

Ο γιος, ο Γκέοργκ, δεν ξέχασε ποτέ τον πατέρα του, συντηρώντας με επιμονή την 
ανάμνησή του. Τον αγάπησε και μάλιστα ακόμα περισσότερο μέσα από το γράμμα του, 
καθώς του δόθηκε η ευκαιρία να τον γνωρίσει καλύτερα.

Η μητέρα,  που ξανάφτιαξε τη ζωή της μετά το θάνατο του άντρα της,  ήταν μια 
σπουδαία ζωγράφος, δυναμική και ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Αγαπά τον Γκέοργκ και 
αγωνιά για τα συναισθήματα και τις  σκέψεις του. Αγωνιά για το αν εκείνος εγκρίνει  τις 
αποφάσεις τις δικές της, οι οποίες καθόρισαν και τη δική του ζωή.

Ο Γιόργκεν, ο πατριός, καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες να γίνει καλός πατέρας 
και να αναπληρώσει όσο γίνεται τον Γιαν Ολαφ.

Κεντρικό θέμα του βιβλίου είναι η ενηλικίωση μέσα από την απώλεια και το πένθος. 
Το πώς μπορεί να διαχειριστεί ένας έφηβος την απώλεια του πατέρα και να αποδεχτεί τις 
καινούριες συνθήκες και να συνεχίσει με αισιοδοξία. Άλλα θέματα είναι οι οικογενειακές 
σχέσεις γενικότερα και η καταλυτική δύναμη του έρωτα και οι θυσίες που απαιτεί. 


