
Den Store Venlige Kæmpe
Hent bøger PDF

Roald Dahl

Den Store Venlige Kæmpe Roald Dahl Hent PDF Den 21. juli 2016 får sommerens helt store familiefilm
premiere i landets biografer: Steven Spielberg har filmatiseret sin egen yndlings-børnebog, Roald Dahls Den

Store Venlige Kæmpe. Holdet bag projektet har arbejdet sammen før – nemlig på kultfilmen E.T.!

Den Store Venlige Kæmpe er en både varm og sjov fortælling om den lille Sofie, der en nat opdager en
kæmpemæssig SVK uden for sit vindue – lige midt i heksetimen, hvor små børn har det med at forsvinde.

Men SVK står heldigvis for Stor Venlig Kæmpe og faktisk er denne her slet ikke på jagt efter børn, men deres
drømme, som den samler på! Det ved Sofie bare ikke, så da hun bliver slæbt af sted mod de menneskeædende

kæmpers land, er hun sikker på, at hun aldrig vender tilbage …

E.T., der stadig den dag i dag er blandt de mest succesfulde Spielberg-film nogensinde, blev verdenskendt for
at blande det uhyggelige med det sjove, det mørke med det lyse, og på samme måde handler også Den Store

Venlige Kæmpe om en outsider, der ikke rigtig hører til, men alligevel finder et uventet venskab.

Både børn og deres voksne vil få en masse ud af den finurlige, spændende og sjove historie om Sofie og Den
Store Venlige Kæmpe. Højtlæsning fra ca. 6-7 år, selvlæsning fra ca. 9-10.

Pressen skriver:

»Roald Dahls historie er gakket og hygsomt uhyggelig, men den er ikke mindst en vidunderlig oplevelse af
sprogforbistringer i et klassisk eventyr med sjove, sproglige krimskramserier, hvoraf flere garanteret vil blive
hængende efter endt oplæsning. Stor cadeau til oversætteren, der i sin tid skabte vendinger som »Nu bliver
jeg mere figen end nys« og »fismorståelse«. Den Store Venlige Kæmpe er en »nyderig« og »glumbiøs«

historie.«

**** - Kari Sønsthagen, Berlingske

»Humoren […] er mørk, finurlig og ofte sprogligt forankret. Man kan ikke andet end at smile, mens man
læser […] Jeg kan helt klart anbefale børn og barnlige sjæle at tage med på et eventyr med Den Store Venlige

Kæmpe!«

8/10 stjerner – bookeater.dk
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