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Når fantasien forsvinder og skal trylles frem igen. 
 
Ny bog til de 3-6-årige – en magisk fortælling om at tro 
på fantasien og sig selv. 
 
Forfatter og illustrator Charlotte T. Frobenius 
udkommer med en magisk historie, indpakket i smukke 
illustrationer.  
 
Charlotte er igen aktuel med en børnebog, der formidler 
et vigtigt budskab, her om at bevare fantasien og legen så længe som muligt. Det gør hun også 
denne gang med en indlevende historie, der fanger målgruppen, og smukke, detaljerede 
illustrationer, man kan gå på opdagelse i, længe efter at teksten er læst. 
 
”Børn bliver så hurtigt store, og de har så mange krav at skulle leve op til i en travl hverdag. Samtidigt 
får de en større virkelighedsforståelse i takt med, at de bliver ældre. Fantasien kan derfor hurtigt 
blive lagt på hylden til fordel for mere praktiske lege,” udtaler Charlotte. ”Jeg vil gerne slå et slag for 
at bevare fantasien og dermed den kreative leg lidt længere. Det skal der være tid til – både i den 
travle hverdag, men også i livet. Det er så ærgerligt, hvis fantasien går tabt for tidligt!” Netop det vil 
forfatteren gerne medvirke til i sin bog Lille Mille og Rebet i Træet. Bogen er en mellemlang 
højtlæsningsbog med farverige illustrationer på hver side for at lette overgangen fra billedbog til 
højtlæsningsbog. Desuden er bogen kapitelinddelt, så man ikke behøver at læse det hele på én 
gang. Forfatteren opfordrer desuden til aktiv dialogisk læsning, så man kan snakke om fantasi kontra 
virkelighed, og hvordan disse to ikke behøver at udelukke hinanden. 

 
Lille Mille og Rebet i træet handler om Mille Mus, der elsker at klatre i træer og lege, at hun kan 
flyve, når hun springer rigtig højt. En dag sker noget forfærdeligt. Mille falder ned fra træet og slår 
sig, og hun opdager, at fantasien svigter hende. Nu keder Mille sig. Hun tror ikke længere på legen. 
Heldigvis dukker Hr. Reb op, og han tager Mille med ud på en magisk rejse, hvor Mille skal lære at 
tro på fantasien – og sig selv igen.  
 
Omend Lille Mille og Rebet i træet henvender sig til børnehavebørn, kan bogen også læses i 
indskolingen samt de første klassetrin, hvor den kan tjene som værktøj til dialog om emnet fantasi 
vs. virkelighed. Samtidigt ligger der et vigtigt underemne i, at for at turde tro på fantasien, skal vi 
først og fremmest tro på os selv. Det lærer vi kun ved at prøve og give os selv lov.    

 

 
Lille Mille og Rebet i Træet udkommer den 14. oktober 2020 på Forlaget 

Petunia. ”Vi må aldrig stoppe med at drømme og fantasere. Der er det, 
der med til at udvikle os. Charlotte tog mig ikke kun ud på en fantastisk 

rejse i ord, men understøttede fortællingen med illustrationer, som 
giver plads til fordybelse,” 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  

Forfatter og illustrator Charlotte T. Frobenius er blandt andet 
kendt 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 
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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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