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og fremmed verden. Deres største ønske er at komme hjem. Men de har en lang og farefuld rejse foran sig …
Da elverdronningens børn rider en tur med deres venner, møder de en ond troldmand. Han rammer dem med
sin magi, og alt bliver sort. Da børnene vågner igen, er de havnet i en helt fremmed verden. Hvordan skal de

finde hjem?
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