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The Lorax is the original eco warrior and his message still rings loud today in this fable about the dangers of
destroying our forests, told in the trademark rhyme of the irrepressible Dr. Seuss. "Mister! He said with a
sawdusty sneeze, I am the Lorax. I speak for the trees." The Lorax is a hilarious and timeless story with the
trademark humour and silly rhymes of Dr. Seuss, that packs a punch with its ecological message without
feeling heavy-handed or worthy. The Lorax is the original eco warrior as he tries to save the Truffula trees
from the greedy once-ler's axe, and the Dr Seuss blend of zany pictures and unique rhyme, rhythm and
repetition mean that all ages will learn from and love this wonderful book.
Den dataanimerte 3D-filmen Dr. Seuss' The Lorax er en adapsjon av Dr. Seuss' klassiske fortelling om et
skogsdyr som sprer håp til omgivelsene. En herlig fantasifull animasjonsfilm fra folkene bak Grusomme Meg
og Hopp, basert på en klassisk barnebok av Dr. Seuss. Lorax - Skogens Vokter er den klassiske. Dr Seuss er
USAs Torbjørn Egner.
Og filmene basert på bøkene hans er populære, kanskje fordi de forteller snille eventyr med enkel moral.
Lorax. Kjøp 'Loraxen' av Dr. Seuss fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige:
Innbundet 9788202382438 Meld deg på vårt nyhetsbrev. og få med deg forsalg, ferske trailere og siste nytt på
filmfronten! En ny fantasifull animasjonsfilm fra teamet bak Grusomme meg og Hopp - basert på den
klassiske barneboken av Dr. Seuss som også har skrevet ". Et miljøvennlig budskap til tross – dette blir for

tåpelig og selvmotsigende til å være noe mer enn middels god underholdning for barn. Ted drar i vei for å
finne et levende tre, slik at han kan imponere en jente han liker. Underveis blir han kjent med Lorax, en
gretten men sjarmerende skapning. 2012 Tittel: Lorax - Skogens vokter (3D, norsk tale) Original tittel: Dr.
Seuss The Lorax Regi: Chris Renaud, Cinco Paul, Ken Daurio Produsent: Chris Meledandri, Audrey Geisel
En ny fantasifull animasjonsfilm fra teamet bak Grusomme meg og Hopp - basert på den klassiske barneboken
av Dr.
Seuss som også har skrevet ".

