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een kasteel. Hier wonen de Koning en Koningin van de elven met hun ridders, die zullen vechten tegen de
talrijke vijanden van de elfen. Het riddertoernooi staat op het punt te beginnen en de jonge ridder, Acorn,
komt net het veld op wanneer een mysterieuze raaf wegvliegt met de kroon van de koning. Meteen gaan
Acorn en zijn vriendin Rozenbottel op zoek naar de kroon. Gelukkig ontmoeten Acorn en Rozenbottel een

dwerg die hen de juiste weg wijst...

Peter Gotthardt is in 1946 geboren in Denemarken, vlakbij Kopenhagen. Als kind was hij dol op lezen en
bracht hij veel van zijn tijd door in het bibliotheek waar hij veel geschiedenisboeken en avonturenboeken las.

Gotthardt heeft meer dan 60 boeken voor kinderen geschreven, waarvan er vele zich in het rijk van de elfen
bevinden.

 

In het land van elfen ligt een kasteel. Hier wonen de Koning en
Koningin van de elven met hun ridders, die zullen vechten tegen de
talrijke vijanden van de elfen. Het riddertoernooi staat op het punt te
beginnen en de jonge ridder, Acorn, komt net het veld op wanneer
een mysterieuze raaf wegvliegt met de kroon van de koning. Meteen
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