Roald Dahl
DANNY, PRVAK SVETA
Prevedel Sunčan Patrick Stone
Danny je srečen. Obožuje življenje z očetom v stari romski prikolici za
bencinsko črpalko. Posluša zgodbe, ki mu jih pripoveduje oče, in njegovo
življenje se mirno odvija, vse dokler po naključju ne odkrije skrivnosti, ki
jo je oče skrival pred njim. Tedaj pa se pred Dannyjem nenadoma razgrne
neverjetna pustolovščina ...
Bo Dannyju in njegovemu zabavnemu, dobrosrčnemu očetu z metodo
Trnuljčica, najsijajnejšo pogruntavščino v vsej zgodovini krivolova, uspelo
ugnati snobovskega plemenitaša Victorja Hazella v kozji rog? Krivolovsko
napeto!
Po mnenju številnih mladih in odraslih bralcev v rokah držite najboljši
mladinski roman Roalda Dahla, svetovno znanega pisatelja, ki je med
drugim napisal tudi knjigi Čarli in tovarna čokolade in Veliki dobrodušni
velikan.

»Dahl, mojster pripovedi, bralce še enkrat prepriča s preprosto pripovedjo,
nedolžnimi lumparijami in idejo pravičnega sveta, kjer dobri sicer malce
trpijo, a so za to nagrajeni s srečo, zlobni pa v svoji hudobiji razkrinkani in
osramočeni. Danny je zgodba še iz časov, ko so očetje s sinovi počeli še kaj drugega kot gledali televizijo in igrali računalniške igrice.«
- Mateja Hrastar, Mladina

»Naučil sem se tudi, da nasmeh na ustih vedno spremlja nasmeh v očeh, zato bodite
pozorni, ko se vam kdo smeje z usti, oči pa ostanejo iste. To je gotovo lažni nasmeh.«
»Brez vsakega dvoma je bil moj oče najbolj sijajen in najbolj zanimiv oče, kar ga
lahko ima kak otrok.«
»Ko sem bil star štiri mesece, je moja mama nenadoma umrla in moj oče je
mora čisto sam skrbeti zame. Nisem imel ne bratov ne sester. Tako sva ibla
skozi vse moje otroštvo, od štirih mesecev naprej, samo midva, moj oče in jaz.
(...) Ko sem bil še dojenček, me je oče umival, hrnail, previjal in počel še milijon
stvari, ki jih ponavadi za svoje otroke počno mame.«

Roald Dahl (1916), je bil vohun,
odličen bojni pilot, poznavalec
zgodovine čokolade in izumitelj
na področju medicine. Britanski
pisatelj norveškega rodu, ki se je v
srca in misli svetovnega občestva
vtisnil predvsem zavoljo leposlovja
za otroke. Zanje je napisal številne
zgodbe in tri pesniške zbirke.
Veliko del njegovega opusa je
prevedenih v slovenščino in so
tudi pri našem bralstvu - tako
pri otrocih kot pri odraslih - zelo
iskano in brano čtivo: James in
breskev velikanka, Čarli in tovarna
čokolade, Veliki dobrodušni velikan,
Čarovnice, Matilda, Odvratne rime
in še kopica drugih sijajnih zgodb.
Po mnogih njegovih zgodbah so
bili posneti risani in igrani filmi.
Ostaja pripovedovalec zgodb
številka 1 na svetu.
Quentin Blake (1932), eden
največjih britanskih in svetovnih
ilustratorjev. je z Dahlom tvoril
legendaren ustvarjalni tandem.
Tudi Danny, prvak sveta razširi
krilo s pomočjo črno-belih
akvarelov izpod njegovega čopiča.
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