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Usynlige venner Niels Gråbøl Hent PDF ”Det var en varm solskinsdag i maj med en høj, skyfri blå himmel.
En af den slags dage, som mange håber på, kommer til at vare hele sommeren. Men det håbede Viktor ikke.
Viktor var en spinkel dreng med kort, mørkeblondt hår og store grønne øjne. Han stod alene på sit værelse og
kastede sin gamle, slidte fodbold i papirkurven. Selvom han bare var en halv meter væk, kunne han ikke

ramme.”

Viktor på otte år bor sammen med sin mor og storebror. Viktor savner sin far rigtig meget. Han er flyttet, og
Viktor føler sig som klodens mest talentløse dreng. En dag dukker et lille, fedladent dyr op. Det er Gilbert,
som kun Viktor kan se. Selv om Gilbert roder og kalder Viktor et flæbefjæs, bliver de gode venner, og da det

viser sig, at det lille dyr kan flytte på ting ved tankens kraft, begynder Viktor at benytte sig af Gilberts
magiske evner.

Til efteråret 2010 får Usynlige venner premiere i biograferne herhjemme. Niels Gråbøl sidder i
instruktørstolen, og i hovedrollerne ses Lars Kaalund, Sofie Gråbøl, Lars Hjortshøj og Nicholas Bro. Anders
Matthesen lægger stemme til Gilbert. Filmen distribueres af Walt Disney Studios Motion Pictures. Når filmen

får premiere herhjemme vil der samtidig udkomme endnu en bog om Viktor og Gilbert.

 

”Det var en varm solskinsdag i maj med en høj, skyfri blå himmel.
En af den slags dage, som mange håber på, kommer til at vare hele
sommeren. Men det håbede Viktor ikke. Viktor var en spinkel dreng
med kort, mørkeblondt hår og store grønne øjne. Han stod alene på
sit værelse og kastede sin gamle, slidte fodbold i papirkurven.

Selvom han bare var en halv meter væk, kunne han ikke ramme.”

Viktor på otte år bor sammen med sin mor og storebror. Viktor
savner sin far rigtig meget. Han er flyttet, og Viktor føler sig som
klodens mest talentløse dreng. En dag dukker et lille, fedladent dyr
op. Det er Gilbert, som kun Viktor kan se. Selv om Gilbert roder og
kalder Viktor et flæbefjæs, bliver de gode venner, og da det viser sig,
at det lille dyr kan flytte på ting ved tankens kraft, begynder Viktor

at benytte sig af Gilberts magiske evner.

Til efteråret 2010 får Usynlige venner premiere i biograferne
herhjemme. Niels Gråbøl sidder i instruktørstolen, og i hovedrollerne
ses Lars Kaalund, Sofie Gråbøl, Lars Hjortshøj og Nicholas Bro.

Anders Matthesen lægger stemme til Gilbert. Filmen distribueres af
Walt Disney Studios Motion Pictures. Når filmen får premiere

herhjemme vil der samtidig udkomme endnu en bog om Viktor og
Gilbert.
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