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Will Treaty har udviklet sig meget siden han var den lille dreng, der drømte om at blive ridder. Livet havde
andre planer for ham og som Rangerlærling for Halt, blev han en legende - kongerigets dygtigste Ranger
nogensinde. Og alligevel står Will over for en tragisk kamp, som har efterladt ham trist og alene. Det bliver
ikke lettere af, at tiden kommet, hvor han selv skal tage en lærling, som viser sig at være den sidste person,

han nogensinde ville have forestillet sig. Midt i sin kamp med egne dæmoner, skal Will vinde sin nye
ledsagers tillid og respekt - en udfording, der indimellem virker næsten uoverkommelig.

Fantasy serie i et spændende middelalderligt univers, hvor hovedpersonen Will uddannes hos Skyggen. Men
først som Ranger bliver det dødsens farligt, og for at klare opgaverne og bekæmpe de onde kræfter, kræves

mod, venskab, kløgt, hurtighed og snedighed.

 

 

12. og sidste bind i den populære fantasyserie Skyggens lærling.

Will Treaty har udviklet sig meget siden han var den lille dreng, der
drømte om at blive ridder. Livet havde andre planer for ham og som
Rangerlærling for Halt, blev han en legende - kongerigets dygtigste
Ranger nogensinde. Og alligevel står Will over for en tragisk kamp,
som har efterladt ham trist og alene. Det bliver ikke lettere af, at
tiden kommet, hvor han selv skal tage en lærling, som viser sig at
være den sidste person, han nogensinde ville have forestillet sig.
Midt i sin kamp med egne dæmoner, skal Will vinde sin nye

ledsagers tillid og respekt - en udfording, der indimellem virker
næsten uoverkommelig.

Fantasy serie i et spændende middelalderligt univers, hvor
hovedpersonen Will uddannes hos Skyggen. Men først som Ranger
bliver det dødsens farligt, og for at klare opgaverne og bekæmpe de
onde kræfter, kræves mod, venskab, kløgt, hurtighed og snedighed.
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