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Will är tillbaka som spejarens lärling!
Spejarens lärling återvänder och måste nu, tillsammans med sina
trofasta vänner Halt och Evanlyn, frita skandernas kidnappade

ledare.

I en tillbakablick följer vi Will och hans vänner i ett äventyr som
utspelar sig tiden mellan de tidigare böckerna Slaget om Skandia och

Den förtrollade skogen, året innan Will blev spejare.
Den sjunde boken i serien inleds med att Halts bröllopsfestligheter
hastigt blir avbrutna av skandernas sändebud. Deras överjarl, Erak,
har tagits som gisslan. Will och hans vänner måste, tillsammans med
femtio av skandernas krigare, bege sig till Arrida för att överlämna
lösensumman och frita Erak. Som vanligt blir det en strapatsfylld
och farlig resa där allas mod och färdigheter sätts på prov. Boken
slutar med att Will äntligen får sina papper på att han är en fullärd
spejare. Och han blir slutligen tilldelad sitt eget efternamn: Treaty.

John Flanagan växte upp i Sydney, Australien och drömde alltid om
att bli författare. Istället för böcker skrev han under många år



reklamtexter och utvecklade även en populär teveserie i sitt hemland.
Serien om Will, spejarens lärling, var från början en samling korta
historier som Flanagan skrev till sin son, som var mycket mindre än
alla sina kompisar. Han ville visa att det fanns sånt som var roligt att

läsa och att man inte behövde vara stor och stark för att vara
hjältemodig. (Numera är sonen stor och stark, men älskar fortfarande
att läsa Spejarens lärling.) John Flanagan bor i en förort till Sydney
med sin fru och skriver fortfarande på nya delar till serien. Han har

en son, två döttrar och fyra barnbarn.
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