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britský
spisovateľ
sa narodil
v Llandaffe (Wales) nórskym
rodičom Haraldovi a Sofii
Magdaléne Dahlovcom
meno dostal po nórskom
polárnom bádateľovi Roaldovi
Amundsenovi
v roku 1920 zomrela Roaldova
sestra Astra na apendicitídu.
Neskôr zomrel vo veku 57 rokov
na zápal pľúc aj jeho otec.
jeho matka
sa rozhodla
nevrátiť sa
do Nórska
za svojimi
príbuznými,
ale zostala
vo Walese, pretože jej manžel si
prial, aby deti študovali na
anglických školách











Roald Dahl najskôr navštevoval
Cathedral School v Llandaffe, potom
študoval na niekoľkých internátnych
školách v Anglicku
bol veľmi dobrý športovec - stal sa
kapitánom školského squashového tímu
a hral aj za školský futbalový tím
po dokončení školy nastúpil do firmy
Shell a stal sa jedným z obchodných
zástupcov pre oblasť východnej Afriky
počas druhej svetovej vojny pracoval
v letectve
v roku 1953 sa v New Yorku oženil s
herečkou Patriciou Nealovou. Ich
manželstvo pretrvalo 30 rokov a mali 5
detí: Oliviu (zemrela ako 7-ročná),
Tessu, Thea, Opheliu a Lucy. Olívii
neskôr venoval
knihu Kmoš
Obor. Hlavná
hrdinka knihy
Sophie dostala
meno podľa
skutočnej Dahlovej vnučky a je to jediný
člen rodiny, podľa ktorého pomenoval
postavu vo svojej knižke. Zo všetkých
literárnych postáv, ktoré vytvoril, mal
najradšej veľkého dobrého obra, lebo on
sám si najviac v živote cenil dobrotu a
láskavosť.



v roku 1983 sa rozviedol a
následne si vzal Felicity d'Abreu
Crosland, ktorá bola o 22 rokov
mladšia než on.
zomrel na leukémiu vo veku 74
rokov
Cena Roalda Dahla
- Roald Dahl
Funny Prize - sa
udeľuje autorom
za vtipnú detskú
knihu

Z tvorby pre deti
Jakub a obrovská borskyňa
Charlie a továreň na čokoládu
Zázračný prst
Fantastický pán Lišiak
Charlie a veľký sklený výťah
Danny, majster sveta
Obrovský krokodíl
Hastrošovci
Jurov zázračný liek
Kamoš Obor
Čarodejnice
Žirafa, Pelly
a ja
 Matilda
 Akčan Tyrok
 Minpinkovia













vydavateľstva Enigma vydalo
v slovenčine väčšinu detských kníh
Roalda Dahla vďaka prekladu
Evy Preložníkovej a
Soni Preložníkovej - Kondelovej

Roald Dahl

PhDr. Eva Preložníková, získala za preklad
knižky Roalda Dahla: Žirafa, Pelly a ja (The
Giraffe and the Pelly and Me) medzinárodnú
cenu za kvalitu prekladu – zápis na Čestnú
listinu IBBY. Udelila jej ju v r. 2006
Medzinárodná únia pre detskú knihu (IBBY)
– mimovládna organizácia pri UNESCO.

Iilustrácie do Dahlových detských kníh
vymyslel Quentin Blake.
V roku 2002 získal Cenu Hansa Christiana
Andersena – je to najvyššia medzinárodná
cena, ktorú od roku 1966 každé dva roky
udeľuje IBBY - Medzinárodné združenie pre
detskú knihu - ilustrátorom detských kníh
ako ocenenie ich celoživotného diela.
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