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serien om Elverdronningens riddere. Elverdronningen og hendes venner har fået børn, der oplever nye og
spændende eventyr, denne gang bl.a. i menneskenes verden. Her er onde troldmænd, hæslige hekse,

spøgelser, nødstedte prinsesser og masser af action og dramatik.

En lille flok elvere er havnet i en fjerm og fremmed verden. Deres største ønske er at komme hjem. Men de
har en lang og farefuld rejse foran sig ...

På deres lange vandring for at komme hjem skal elverne gennem en stor skov. Her er der trolddom i luften, og
alting er ikke, hvad det ser ud til. Undervejs bliver Brombær forvandlet, men da hans venner bliver lokket i

en fælde, er han den eneste, der kan redde dem.

Dette er det andet af i alt otte bind i serien om Elverdronningens børn. Læs alle bøgerne i serien:
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Jaget vildt
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Den døende dal
På liv og død
Den sidste rejse

Læs også Peter Gotthardts serie Elverdronningens riddere.
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