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En liten flokk alver har havnet i en fjern og fremmed verden. Deres største ønske er å komme hjem. Men de
har en lang og farefull reise foran seg ...

Hestehov og vennene hennes kommer til et land der alt holder på å visne. Deres søken etter vann fører dem
ned i ei hule under et gammelt tempel. Her er det fare på ferde, og alvene og Morkel får bruk for alt det motet

de har.

Dette er det sjette av i alt åtte bind i den nye serien om alvene:

Alvedronningens barn

Peter Gotthardt (f. 1946) er en dansk barnebokforfatter, som opprinnelig var utdannet til bibliotekar.
Gotthardt sluttet imidlertid som bibliotekar på et barnebibliotek i 2006 for utelukkende å konsentrere seg om
forfattergjerningen. En del av arbeidet som bibliotekar besto i å holde arrangementer for barn, og her fant
Gotthardt ut at gode historier er noe som kan få barn til å engasjere seg. Inspirert av de historiene han

fortalte barna, utga han i 1984 sin skjønnlitterære debut i form av et utvalg eventyr kalt "Finn og hans menn
og den røde heksa".
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