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Her bor alvenes konge og dronning og deres riddere, som har til oppgave å kjempe mot alvenes mange
fiender. Ridderturneringen er i full gang, og den unge ridderen Eikenøtt skal akkurat til å gå på banen da en
mystisk ravn flyr bort med kongens krone. Eikenøtt rir straks av gårde med kjæresten sin, Nype, for å skaffe
kronen tilbake. Eikenøtt og Nype får hjelp av en dverg som heldigvis kan lede dem på riktig vei ...Les flere

Eventyr fra Alvelandet i Ridderen av den røde nype
Peter Gotthardt (f. 1946) er en dansk barnebokforfatter som opprinnelig er utdannet 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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