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bind i serien om de to brødre Alf og Bjørn, som roder sig ud i det ene mærkelige eventyr efter det andet. I
Død over Tandfeen bliver Alf snydt for en tyver, da han taber sin første mælketand - og det finder brødrene
sig ikke i! De beslutter på stedet at opstøve Tandfeen og forlange en forklaring og ikke mindst en tyver. Men

da det endelig lykkes dem at finde Tandfeen, viser det sig, at hun ikke er typen, man koster rundt med.
Tandfeen har fundet på en fed fidus, så pengene fra det sorte tandmarked strømmer ind, og det har hun ingen
planer om at droppe. Men Alf og Bjørn giver ikke op så let, når først de har fået færten af lumske planer.

Heldigvis får de hjælp af pigen Holly, så de kan få genoprettet retfærdigheden og sikre, at ingen børn bliver
snydt fremover ...
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