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Tag med på 
en rejse ind i 
fantasiens 
vilde verden
Gennem sin opvækst og hele sit forfatterskab har Merlin P. Mann 
udfoldet fantasifulde universer med plads til det skæve og nørdede. 
Nu tager han rundt i landet og fortæller - med udgangspunkt i  
bøgerne - om at lære at stå ved, den man er. Og hvordan dét at 
være anderledes kan vise sig som en stor fordel.  

Da Merlin P. Mann voksede op, havde han en følelse af  at være nørd, anderledes og uden-
for. Men så begyndte han at spille rollespil, hvor kreativiteten og fantasien kunne slippes løs. 
Her følte han sig pludselig hjemme blandt alle de andre, der også kunne se det fantastiske i 
at forvilde sig ind i et univers fuld af  orker, elvere, nervepirrende kampe og fri fantasi. 

Som forfatter bruger Merlin i dag stadig kreativiteten til at opfinde fantasifulde universer 
og tage ud på store eventyr. Serien om Rane og det magiske museum er inspireret af  de mange 
fantasirejser, Merlin selv tog på som barn for at søge efter et sted, hvor han passede ind. 

Nu tager forfatteren ud i landet for at møde børn og unge og indvie dem i sin egen rejse 
gennem barndommen. – En fortælling, mange vil kunne spejle sig i. Merlin fortæller ærligt 
om at stå lidt på sidelinjen og måtte kæmpe for at finde sin egen plads i en verden med 
skarpe kanter og lidt for firkantede kasser, han længe forsøgte at passe ned i. 

Foredraget giver samtidigt et indblik i den proces det er at bruge sin frie fantasi til at for-
midle vedkommende fortællinger, som andre kan relatere til. Merlin deler rundhåndet ud 
af  sine erfaringer med udviklingen af  bøgerne om Rane og det magiske museum, hvor hoved-
personen i store træk er Merlin selv, da han voksede op. 

De rejser Rane tager på i bogserien er inspireret af  de fantasirejser jeg selv tog på, for at søge efter et sted, hvor 
jeg passede ind. Rane er jo et billede af, hvem jeg selv var som barn. 
– Merlin P. Mann
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Danmarkshistorien støves af  og får nyt liv
Rane og det magiske museum er en bogserie, der med humor, action og et drys roman-
tik fortæller danmarkshistorien med udgangspunkt i genstande, man kan gå ind 
og se på et museum – og måske få et helt nyt og spændende indblik i de fortællin-
ger, der binder os sammen.

”Er du en af  dem, der synes, det er kedeligt at gå på museum? Hvis du bare har gået og gloet på gamle ting 
bag glas, så forstår jeg dig godt. Men tænk lige på, at den dér gamle ting engang har ligget i hånden på et 
andet menneske. Der er ikke længere mellem dig og det menneske end genstanden bag glasset. Hver genstand 
har en historie, og nogle af  de historier, fik jeg lyst til at skrive...” 
– Fra forfatterens forord. 

Rane og det magiske museum 
- Blodkongens datter 
Da Rane finder en mystisk runestav under et besøg på 
Nationalmuseet, kan han ikke holde sine nysgerrige 
fingre fra den, og det sender ham på magisk vis tilba-
ge i danmarkshistorien. En dødsensfarlig rejse, for han 
lander i den tidlige middelalder midt i en blodig bor-
gerkrig mellem kongerivalerne Svend, Knud og Valde-
mar. Kongedatteren Gunhild redder hans liv, og snart 
er Rane fanget i en hidsig jagt på blodhævn og et stjålet 
kors, samtidig med at han skal finde en vej hjem til sin 
egen tid. Det er lettere sagt end gjort, for der melder sig 
mange spørgsmål undervejs.

Hvor meget kan man ændre historiens gang? Hvem be-
stemmer egentlig, hvad der er den sande fortælling? Og hvad er det for en mystisk, kutte-
klædt skikkelse, der er ude efter Rane og hans magiske runestav?

Rane og det magiske museum 
- Skyggerne i isen
Netop hjemvendt fra en utilsigtet tidsrejse til middelal-
deren har 14-årige Rane fået mere med sig tilbage til 
nutiden, end han havde regnet med, nemlig kongedat-
teren Gunhild. En uhyggelig hændelse i den magiske di-
mension mellem tiderne forhindrede hendes færd tilbage 
til år 1150, og nu står hun pludselig på Nationalmuseet 
sammen med Rane og hans mor. 

Hvad værre er: Der er stadig rod i tiden, for to smukke 
amuletter er forsvundet fra museets nye vikingeudstilling. 
Hvis Gunhild skal kunne vende tilbage til sin egen tid, 
bliver hun og Rane nødt til sammen at drage på endnu 
en farefuld rejse i tid og rum. 



Men mystisk kraft trækker i trådene, og Rane og Gunhild kan 
ikke længere være sikre på historiens udfald. Hvis de skal løse 
gåden, må de rejse langt ind over Grønlands uendelige vidder 
af  is for dér at møde skyggerne fra en helt anden verden.

Rane og det magiske museum 
- Mørket under dæk
En skoletur til Søfartsmuseet i Helsingør afslører at no-
get er galt, for historien bag et gammelt skibsvrag fra 
1600-tallet er pludselig udvisket og glemt. Meget mod 
deres vilje er Rane og Gunhild nødt til at rejse tilbage til 
en tid med enorme sejlskibe og årelange, dødsensfarlige 
sørejser syd om Afrika for at nå til Indien og den danske 
handelsby, Trankebar. De vover mere end livet i jagten 
på hemmeligheden bag skibet Elefanten.

De opdager dog også at der gemmer sig mere end mør-
ke under dækket på de gamle sejlskibe i kolonialiseringens 
tidsalder. Enhver handel har sin pris. En pris, der regnes i 
menneskeliv. Og samtidig er en gammel kraft på vej til at 
bryde sine lænker og udfordre historien, som vi kender den.

”Det jeg allerhelst vil opnå er, at børn bliver så nysgerrige, at de vil ind på museet og se det jeg har skrevet 
om. Hvis de så får øje på en anden genstand og digter deres egen historie – så er missionen lykkedes.”
– Merlin P. Mann

Merlin P. Mann
Merlin P. Mann er manden bag successerien ’Taynikma’, der er 
solgt i mere end 500.000 eksemplarer i 13 forskellige lande og er 
blevet til både film, teater og spil. I sine unge år var Merlin en af  pio- 
nererne inden for rollespil i Danmark, og hans historier em-
mer af  utæmmet legesyg fantasi. Merlin er uddannet manu-
skriptforfatter fra Den Danske Filmskole og har bl.a. skrevet 
for LEGO, Disney og Pixar. Dertil har Merlin skrevet succes- 
bøger med unge, kendte YouTubere, og to gange har han vun-
det DR’s Orlaprisen. Han er selv far til fem.
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