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Midden in de nacht, terwijl iedereen slaapt, loopt een zielig meisje van het vissershuis naar de oceaan. Stok,
Pop en Mane volgen haar. Wat is er aan de hand?

Het Betoverde Kasteel 12 – De Vallei van de Trollen:

De drie meisjes zijn naar de bergen gekomen om geneesplanten te vinden voor een kleine, zieke jongen. Hier
zien ze een vreemd wezen. Ze denken dat het een berenjong is. Maar ze hebben het fout! Kunnen ze de zieke

jongen redden?

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.
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Midden in de nacht, terwijl iedereen slaapt, loopt een zielig meisje
van het vissershuis naar de oceaan. Stok, Pop en Mane volgen haar.

Wat is er aan de hand?

Het Betoverde Kasteel 12 – De Vallei van de Trollen:

De drie meisjes zijn naar de bergen gekomen om geneesplanten te
vinden voor een kleine, zieke jongen. Hier zien ze een vreemd

wezen. Ze denken dat het een berenjong is. Maar ze hebben het fout!
Kunnen ze de zieke jongen redden?

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.
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