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Fire nye læs-selv-bøger for begynderlæseren 
Små fortællinger der stimulerer læsning, fantasi og læselyst 

 

Forfatter og illustrator Charlotte T. Frobenius er igen aktuel 

med bøger til børn. Denne gang udkommer hun med en 

letlæsningsserie til begynderlæseren, der nemt kan komme til 

at kede sig i ensformige historier.  

 

 

”Mange letlæsningsbøger på det første læsetrin fokuserer udelukkende på en læsevenlig tekst 

– og det er forståeligt, da der på dette læseniveau ikke er plads tekstmæssigt til de store 

udfoldelser. Bøgerne har dog ofte den udfordring, at de hurtigt bliver for kedelige for børnene 

at læse. Vi skal passe på, at vi ikke kommer til at undervurdere de kloge, små hoveder, der skal 

læse dem. Vi risikerer, at børn ikke vil læse, når vi præsenterer dem for ensformige historier. Hvis 

børnene keder sig i deres læsning, opgiver de bøgerne, men det er ikke nødvendigvis fordi de 

ikke kan læse!”  

-Charlotte T. Frobenius 

 

Derfor har Charlotte udviklet en letlæsningsserie på indtil videre fire små historier, der taler lige 

til målgruppen. Illustrationerne fortæller det i handlingen, der ikke bliver sagt med ord, og 

fantasien er derfor givet helt over til børnene, der sagtens kan tolke illustrationerne samtidigt 

med at skulle læse historierne, mener hun. Bøgerne er stadig læsevenlige med få ord per 

sætning, mange gentagelser, og overskueligt sat op. I hver fortælling lærer børnene desuden ét 

nyt svært ord med det pågældende Læsebæst.  

 

 

LæseBæsterne udkommer den fredag d. 13. oktober 2020 på Forlaget Petunia. ”Charlotte kan 

noget særligt med sine illustrationer. Hun formår, som illustrator på sine egne bøger, at skabe 

en ekstra dybde i historierne, og kan derved fortælle meget uden så meget tekst. Bøgerne her 

er helt ideelle til den første læsning,” udtaler forlægger Rikke Ella Andrup. 

 

 

Om forfatteren  

Charlotte T. Frobenius er en anerkendt børnebogsforfatter og illustrator, blandt andet kendt for 

flere lektøranmeldte børnebøger, herunder min skønne Onkel Ofelia, Lille Mille og Rebet i Træet, 

samt Bastians Bedstete Venner. Samtidigt dekorerer hendes streg flere bøger for andre 

forfattere.  

 

Kontaktperson: Charlotte T. Frobenius  

E-mail: read@frobbiestories.com 

Telefon: 27 59 55 47 

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

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

 

Kan rynkede mumier mon smile? (ISBN 978-87-93767-43-0) 

Eli skal besøge Poul. Eli er bange. Hvorfor mon Eli er bange for at besøge Poul? 

 

Væk aldrig en sovende zombie (ISBN 978-87-93767-46-1) 

Det er nat. Bo er vågen. Bo kan høre lyde fra stuen. Tør Bo gå ind og se? 

 

En heks med en hemmelighed (ISBN 978-87-93767-44-7) 

Fie har en hemmelighed. Noget kun Fie ved – og Fies kat. Hvad mon de ved? 

 

Tror du på spøgelser? (ISBN 978-87-93767-42-3) 

Sus har set noget. Sus må bare sige det. Ingen hører Sus. Hvad har Sus mon set? 
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Genre Børnebøger; letlæsning 

 

 

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  

 

 

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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