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En fælles mission kan være vanskelig, når den ene 
vil æde den anden, andre ikke kan enes, og en 
tredje hører dårligt. 
 
Ny humoristisk bog til de 3-6-årige om at samarbejde 
på tværs af forskelligheder. 
 
Forfatter og illustrator Charlotte T. Frobenius 
udkommer med en morsom fortælling med et vigtigt 
budskab på hjerte.  
 
Charlotte har efterhånden gjort det til sin mærkesag at formidle vigtige emner til børn. Hun er igen 
aktuel med en ny børnebog, denne gang en morsom historie om fællesskab og venskab på tværs 
af forskelligheder. Bogen er beklædt med sjove illustrationer, man kan bruge længe på at fordybe 
sig i, når bogen er læst. 
 
”Forskellige etniske baggrunde, religioner og udseende hos mennesker er den farverige verden, vi 
lever i i dag,” udtaler Charlotte. ”Kun igennem aktiv dialog kan vi forebygge fordomme, og vigtige 
budskaber formidles nu engang bedst gennem humor, særligt hos børn. Kan jeg være med til at så 
et lille frø om tolerance hos nutidens børn, har jeg opnået alt,” udtaler Charlotte. Netop dette formidler 
Charlotte smukt i sin næste børnebog, hvor forskellighederne illustreres ved de mange dyreracer, 
der har hver deres unikke personlighed. 

 
Bastians Bedsteste Venner – redder ham fra Blivevæk-heden handler om en spøjs gruppe dyr, 
der skal forsøge at samarbejde om at finde menneskedrengen, Bastian, der er blevet væk. Det er 
nemlig skidt for hele gården, hvis lille Bastian er forsvundet, men samarbejdet byder på udfordringer, 
da dyrenes sjove personligheder kan gøre en fælles mission vanskelig. Bogen er en mellemlang 
højtlæsningsbog med farverige illustrationer på hver side for at lette overgangen fra billedbog til 
højtlæsningsbog. Bogen er kapitelinddelt, så man ikke behøver at læse det hele på én gang. 
 
Omend Bastians Bedsteste Venner – redder ham fra Blivevæk-heden henvender sig til 
børnehavebørn, kan bogen også læses i indskolingen samt de første klassetrin, hvor den kan tjene 
som værktøj til dialog om emnerne forskellighed og tolerance.  
 
Bastians Bedsteste Venner – redder ham fra Blivevæk-heden udkommer den 14. oktober 2020 

på Forlaget Petunia.  
 

”Moralen slår lige så kraftigt igennem, som 
Charlottes udtryksfulde illustrationer. Det lader 
sig ikke fornægte, at vi lever i en verden, hvor 
der skal være plads til forskellighed på tværs af 
miljø og arv. Det formår Charlotte at udtrykke i 
ord og tegninger i Bastian,” udtaler forlægger 
Rikke Ella Andrup. 

 
Vi stiller gerne op til interview både 
fysisk og virtuelt. 

Kontaktinformationer findes på næste 
side. 
 

De bedste hilsener 
Charlotte og Forlaget Petunia 
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Om forfatteren  

Vi kender allerede forfatter og illustrator Charlotte T. Frobenius 
for den lektøranmeldte børnebog Min skønne Onkel Ofelia. 
Hun arbejder desuden som illustrator i sin egen virksomhed, 
FrobbieStories, hvor flere informationer kan findes om 
forfatteren.  

 

Kontaktperson: Charlotte T. Frobenius 

Website: https://frobbiestories.com/ 

E-mail: read@frobbiestories.com 

Telefon: 27 59 55 47 

 

 

Facebook:  https://www.facebook.com/FrobbieStories 

Instagram: https://www.instagram.com/frobbiestories/ 

Twitter:  https://twitter.com/FrobbieStories 

 

 

Om bogen 
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Om forlaget 
 

Forlaget Petunia udgiver ungdomsbøger, gys, børne- og hobbybøger. Vi ønsker at støtte op 
om at få de unge til at læse og skrive mere. 

Kontaktperson: forlægger og ejer, Rikke Ella Andrup 

E-mail: info@forlagetpetunia.dk 

Telefon: 30 49 79 21 

Website: www.forlagetpetunia.dk 

Facebook: https://www.facebook.com/forlagetpetunia 
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