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Da Sven og hans nye klassekammerat en dag forsvinder, er alle i
vildt oprør. De ved ikke, at de to venner ved en fejl er rejst tilbage i
tiden og er havnet i middelalderen af alle steder. Her møder de ridder

Stoltenhus, som de må adlyde. Sven får dog hurtigt overbevist
ridderen om, at han skal være hans væbner, og da det viser sig, at
Stoltehus er forelsket i fru Adeldyd, sætter Sven sig for at gøre

Stoltenhus til en rigtig ridderlig ridder. Spørgsmålet er blot om det
kommer til at virke? Og ikke mindst om Sven og Marie nogensinde

kommer tilbage til nutiden?
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har udgivet mere end 120 bøger. Han debuterede i 1971 med "Miki -
en grønlandsk slædehund" efter en periode, hvor han havde været

bosat på Grønland.

Palle Petersens forfatterskab inkluderer både børnebøger, historiske
romaner og meget andet. Petersen har desuden samarbejdet med

Danida, Unicef og Mellemfolkeligt Samvirke og DR om forskellige
u-landsprojekter, og stået for mere end 100 radioudsendelser.
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