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The Ruins Of Gorlan Rangers Apprentice 1 John Flanagan
Arnaut wordt vermist. Enkele maanden geleden is hij vertrokken op een militaire missie naar het hof van
de keizer van Nihon-Ja en daarna wordt er al snel niets meer van hem vernomen. Evanlyn maakt zich
zorgen en besluit met Will en Alyss op onderzoek uit te gaan. Aangekomen in Nihon-Ja blijkt Arnaut
verstrikt te zijn geraakt in een politiek web. Leden van de Senshi, een kaste die gevreesd wordt om
zijn vechtkunst, zijn in opstand gekomen tegen de keizer en Arnaut heeft ervoor gekozen om te blijven
en de afgezette keizer bij te staan. Met de komst van Will breekt er een nieuw hoofdstuk aan. Samen
staan ze voor de moeilijke taak om mannen te vinden die het durven opnemen tegen de behendige Senshi.
Ook Alyss en Evanlyn willen hun steentje bijdragen, maar om goed samen te kunnen werken moeten deze
eeuwige rivales eerst hun eigen strijdbijl zien te begraven. Zal het de vier vrienden lukken om de
keizer van Nihon-Ja weer op de troon te krijgen?
When fifteen-year-old Will is rejected by battleschool, he becomes the reluctant apprentice to the
mysterious Ranger Halt, and winds up protecting the kingdom from danger.
Als Will op de jaarlijkse bijeenkomst van de Grijze Jagers arriveert, blijkt zijn grote vriend en
mentor afwezig te zijn. Halt is op onderzoek in het westen van het rijk en als hij uiteindelijk
terugkomt, heeft hij slecht nieuws. Er heerst onrust in Hibernia en die onrust dreigt over te slaan op
Araluen. Een kwaadwillige religieuze sekte, waarvan de leden zichzelf de Buitenstaanders noemen,
probeert er aan de macht te komen. Vijf van de zes koninkrijken van Hibernia zijn al ondermijnd. Het
zesde koninkrijk, Clonmel, loopt nu gevaar. Halt, Will en Arnaut gaan op pad om de orde te herstellen.
Kunnen de geheimen uit Halts verleden hen helpen bij hun missie?
De koning van Gallica heeft de hulp nodig van koning Duncan en zijn Grijze Jagers. Zijn zoon, de prins,
is vermist. Hij is gegijzeld door een kwaadaardige baron. Will en zijn leerling Maddie moeten proberen
hem op te sporen en te bevrijden. Ze doen zich voor als jongleurs. Zo hopen ze de baron ervan te
overtuigen hen zijn burcht binnen te laten. Maar al snel komen Will en Maddie erachter dat het niet zo
eenvoudig is als het lijkt... Is de koning van Gallica zelf wel te vertrouwens? En wie is toch die
mysterieuze figuur die hen lijkt te volgen? John Flanagan is de auteur achter de mateloos populaire
fantasy-serie 'De Grijze Jager'. 'De vermiste prins', het 15e deel, is al net zo spannend en meeslepend
als de rest van de reeks.
Een vreselijke tragedie heeft het leven van Will verwoest en hij zweert dan ook wraak op degenen die
hiervoor verantwoordelijk zijn. Zelfs als dat zou betekenen dat hij het korps van de Grijze Jagers moet
verlaten. Wills vrienden maken zich ernstig zorgen over hem. Het is Halt die met de oplossing komt:
Will moet een leerling aannemen om zijn gedachten te verzetten. En zoals meestal krijgt Halt gelijk.
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Meer dan hem lief is zelfs.
Joris (8) heeft een hekel aan zijn grootmoe, die hem altijd pest en bang maakt. Maar op een dag neemt
hij wraak. Vanaf ca. 9 jaar.
Voor de fans van The Lord of the Rings en Harry Potter. Terwijl men zich in het koninkrijk van Araluen
voorbereidt op de oorlog tegen Morgarath, vergezellen Will en Arnaut de Grijze Jager Gilan op een
missie naar Celtica. De dorpen in Celtica blijken uitgestorven te zijn. Alleen het uitgehongerde meisje
Evanlyn kan hun vertellen waarom: Morgarath heeft zijn leger van Wargals gestuurd om de Celten te
onderwerpen. Gilan keert direct huiswaarts om dit nieuws aan de koning over te brengen. Intussen
ontdekken Will, Arnaut en Evanlyn de werkelijke redenen van Morgaraths handelen: alles wijst op een
verrassingsaanval op het koninkrijk. Zullen de vrienden dit onheil weten te voorkomen? De Brandende
Brug is het tweede deel in een spannende serie over Will en zijn vrienden van Kasteel Redmont. Eerder
verscheen De Ruïnes van Gorlan.
When Halt and Crowley discover that the ambitious Morgarath has been infiltrating the Rangers in order
to corrupt the corps and, ultimately, steal the throne, they seek a royal warrant to stop him before it
is too late. Yet when Halt and Crowley arrive in Gorlan, they discover just how close Morgarath's
scheme is to taking root. Prince Duncan has already been taken prisoner and an imposter installed in
his place. All the while, Morgarath has been earning trust and admiration from the Council of Barons
while he secretly assembles a powerful force of his own. If the young Rangers are to prevent the coup
from succeeding, they will need to prove their mettle in battles the like of which neither has ever
faced . . . This origin story brings readers to a time before Will was a Ranger's apprentice, and lays
the groundwork for the epic battles that have already captivated fans of the Ranger's Apprentice series
around the world. Perfect for fans of J.R.R. Tolkien’s Lord of the Rings, T.H. White’s The Sword in the
Stone, Christopher Paolini’s Eragon series and Rick Riordan’s Percy Jackson series.
De dragers van het Eikenblad
Het ijzige land
De jagers
Het toernooi van Gorlan
Joris en de geheimzinnige toverdrank / druk 31
Het beleg van Macindaw
De vermiste prins
Book One : The Ruins of Gorlan

Held captive by the dangerous baron Lassigny, Will Treaty and his fearless young apprentice, Maddie, must outwit the baron with
the help of their friends from home to escape.
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'De Spookgezichten' is het razend spannende zesde deel in de serie 'Broederband' van Grijze Jager-schrijver John Flanagan. In dit
deel spoelen de Reigers aan op een onbekend eiland, waar ze een gevaarlijk nieuw avontuur te wachten staat. Een onbewoond
eiland? In dit zesde boek van de spannende Broederband-serie spoelen de Reigers na een zware storm aan op een onbekend eiland.
Het lijkt onbewoond, maar algauw wordt de onheilspellende rust verbroken door twee kinderen die achternagezeten worden door een
bloeddorstige beer. De Broederband komt in actie en redt de kinderen uit de klauwen van de beer, wat hun de dankbaarheid en
vriendschap van de bewoners oplevert. De Spookgezichten Maar aan die vredige situatie komt snel een einde als ze worden
aangevallen door de Spookgezichten, een meedogenloze, barbaarse stam met kaalgeschoren hoofden en witgeschilderde gezichten.
Zal het de Reigers lukken om samen met hun nieuwe vrienden de invasie het hoofd te bieden?
Het toernooi van Gorlan is het eerste deel van de serie ‘De Grijze Jager – De vroege jaren’ van John Flanagan. ‘De vroege jaren’
vertelt over de tijd dat Halt en Crowley, de beroemdste Grijze Jagers van het korps, nog jongemannen waren. De vroege jaren van de
Grijze Jagers Voordat ze hun sporen verdiend hadden als de beroemdste Grijze Jagers van het land en als onvolprezen leiders van
het Jagerkorps, waren de jonge Halt en Crowley al vastbesloten om de wereld te verbeteren. Het toernooi van Gorlan Het is in de
tijd dat Morgarath nog baron van Gorlan is en volop kwaad en verderf zaait. Koning Oswald is aan het wegkwijnen. En als de
geruchten waar zijn, veroorzaakt prins Duncan de nodige problemen in het noorden. Halt en Crowley gaan met hulp van
oudgedienden van het korps op zoek naar prins Duncan én naar de waarheid. Ondertussen proberen de Jagers het korps in ere te
herstellen. Kunnen zij het vertrouwen van het koninkrijk terugwinnen, of zal de sluwe Morgarath hen steeds te slim af zijn?
The Ruins of Gorlan is the first thrilling book in John Flanagan’s Ranger’s Apprentice series – over eight million sold worldwide.
They have always scared him in the past – the Rangers, with their dark cloaks and shadowy ways. The villagers believe the Rangers
practise magic that makes them invisible to ordinary people. And now 15-year-old Will, always small for his age, has been chosen as
a Ranger’s apprentice. What he doesn’t yet realize is that the Rangers are the protectors of the kingdom. Highly trained in the skills
of battle and surveillance, they fight the battles before the battles reach the people. And as Will is about to learn, there is a large
battle brewing. The exiled Morgarath, Lord of the Mountains of Rain and Night, is gathering his forces for an attack on the kingdom.
This time, he will not be denied . . . Perfect for fans of J.R.R. Tolkien’s Lord of the Rings, T.H. White’s The Sword in the Stone,
Christopher Paolini’s Eragon series and Rick Riordan’s Percy Jackson series.
In deel 3 van de Broederband-serievan John Flanagan, de auteur van de uiterst succesvolle De Grijze Jager-serie, hebben Hal en
zijn makkers maar één ding aan hun hoofd: de Andomal, de waardevolle schat van de Skandiërs, terughalen. De jacht op de
bloeddorstige piraat Zavac, die de Andomal in zijn bezit heeft, leidt hen via woeste rivieren en duizelingwekkende
stroomversnellingen uiteindelijk naar de onafhankelijke vesting Raguza, waar de ontknoping plaats zal vinden. Als Hal wil slagen in
zijn missie zal hij tot het uiterste moeten gaan. Hij zal Zavac moeten uitdagen tot een een-op-een-gevecht, met de wetenschap dat
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maar een van hen het zal overleven.
De inwoners van Skandia en Araluen leven inmiddels alweer vijf jaar in vrede met elkaar. Will heeft, nu hij zelf tot Grijze Jager is
bevorderd, de verantwoordelijkheid over een eigen leen. Al snel blijkt dat hij, ook als leenheer, op zijn hoede moet blijven. Niet
alleen zijn eigen stukje land kent problemen, ook in het hoge Noorden rommelt het. Daar schijnt een afgelegen leen te worden
geteisterd door duistere magische krachten. Samen met zijn vriendin Alyss gaat hij op onderzoek uit, om tot de ontdekking te komen
dat er wel heel erg onverklaarbare dingen gebeuren.
De inquisitie van Taran Matharu Het tweede deel van de Summoner-serie Een jaar na het toernooi zitten Fletcher en Ignatius nog
steeds opgesloten in de kerkers van Pelt. Nu zullen ze worden berecht door de Onderzoeksraad, een machtig instituut waarvan het
bestuur niet het beste met Fletcher voor heeft. Tijdens het proces worden er schokkende onthullingen gedaan over Fletchers afkomst,
maar hij heeft weinig tijd om erbij stil te staan. De afgestudeerden van de Vocans Academie worden diep de jungle van de orks in
gestuurd, om een gevaarlijke missie te voltooien voor de koning en zijn raad. Als ze falen, zullen de legers van de orks machtiger
worden dan ooit. Met zijn vrienden Othella en Sylva aan zijn zijde, vecht Fletcher zich een weg naar het hart van het orkenrijk om
Hominum van de ondergang te redden. Al wordt het zijn dood. 'Een vlot verhaal met herkenbare thema's dat doet denken aan de
boeken van Tolkien en Pullman met Pokémon-achtige elementen.' Kirkus Reviews Lees de hele Summoner-serie: Summoner 1 - De
nieuweling Summoner 2 - De edele Summoner 3 - De strijdmagiër Prequel - De outcast
Iedereen in Moorvale is ermee opgegroeid: de legende van de dappere ridder Tristan en de magiër Vitrick, die in een heftige strijd de
kwaadaardige Nedergrim verslagen hebben. Nu trekt er opnieuw een donkere schaduw over het dorp. Eerst verdwijnen er dieren,
dan zelfs kinderen. De grootste vrees van de dorpelingen lijkt werkelijkheid te worden de Nedergrim is terug! Ook Edmonds broertje
wordt vermist. Wat moet Edmond doen om zijn broertjes leven te redden? Hij en zijn vrienden trekken ten strijde tegen het kwaad en
worden tot het uiterste op de proef gesteld. In een verhaal dat fans van de Grijze Jager zal aanspreken, weet debutant Matthew Jobin
een wervelend fantasy-avontuur neer te zetten dat spannend blijft tot de laatste bladzijde.
De outsiders
De Clan van de Rode Vos
De indringers
De ruines van Gorlan / druk 14
The Royal Ranger: Escape from Falaise
De spookgezichten
De slaven van Socorro
Een andere Elliot / druk 1
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Fan van de Grijze Jager? 'De jacht op het schaduwdier' is een verhaal dat John Flanagan speciaal voor zijn fans in de lage landen
schreef. Een wereldwijde primeur! De jacht op het schaduwdier: een Grijze Jager-novelle In de novelle 'De jacht op het schaduwdier'
is Maddie hard op weg een behendige Grijze Jager te worden. Als Will een paar weken van huis moet, laat hij Maddie achter om een
oogje in het zeil te houden. Dan klopt een boerenechtpaar aan voor hulp. Maddie op jacht De boer en boerin klagen over een
mysterieus beest dat 's nachts op hun erf rondzwerft. Maddie is dan misschien nog geen Grijze Jager, ze wil wel graag helpen.
Hoewel het stel geen enkel vertrouwen heeft in Maddie, gaat ze op onderzoek uit en bedenkt ze een plan. Dat plan is alleen niet
bepaald ongevaarlijk... De Grijze Jager van John Flanagan 'De Grijze Jager' is een populaire kinderboekenserie van de Australische
schrijver John Flanagan. Alleen in Nederland en België werden al 1,5 miljoen exemplaren verkocht. 'De jacht op het schaduwdier' is
een kort verhaal dat zich afspeelt na boek 12, 'De koninklijke leerling', en werd speciaal voor de Nederlandse en Vlaamse lezers
geschreven.
This is a novel study for the first book in the Ranger's Apprentice series. It includes: study guide questions, essay prompts,
vocabulary lists with activities, activities for cause/effect, compare and contrast, theme activity, character analysis, analyzing the title,
internal/external conflict, plot diagram and summary, character analysis, and four quizzes. Answers are included for the study guide
questions and quizzes.
De 15-jarige weesjongen Will wordt opgeleid tot een grijze jager, een spion van de koning. Zijn vriend leert voor ridder en dat stelt
hun vriendschap op de proef. Vanaf ca. 11 jaar.
Elliot besluit op zijn nieuwe school niet langer het pispaaltje te zijn en sluit zich aan bij een bende die de macht op school heeft.
Vanaf ca. 12 jaar
Will en Evalyn zijn na een hevige strijd met hun vijand Morgarath gevangengenomen door Erak, de aanvoerder van de Skandiërs, die
hen ontvoerd heeft naar het ijzige Skandia. Halt, de mysterieuze Grijze Jager, gaat hen achterna en zet alles op alles om zijn leerling
te redden. Op deze zware en gevaarlijke missie wordt hij vergezeld door Arnaut, Wills beste vriend. Samen slaan ze onderweg tal van
aanvallen af. Maar lukt het ze ook om Will en Evalyn te behoeden voor een leven als slaaf?
In Skandia kun je maar op één manier een echte krijger worden. Jongens worden uitgekozen voor een team, broederband genoemd,
en krijgen drie maanden lang een intensieve training, waarin ze leren omgaan met schepen en wapens, en zich allerlei
gevechtstechnieken eigen moeten maken. Het gaat hard tegen hard, want er kan maar één broederband winnen. Dit jaar zijn er te veel
jongens om de gebruikelijke twee teams te vormen. Daarom moet er een derde groep komen. Als Hal Mikkelson ongevraagd de
leider wordt van die derde broederband, De Reigers, die bestaat uit de minst populaire jongens, zit er voor hem niets anders op dan de
uitdaging aan te nemen. Zijn team bestaat misschien niet uit de allersterksten, maar met hun creativiteit, slimme trucs en moed
zouden zij iedereen nog wel eens versteld kunnen doen staan... John Flanagan, schrijver van de internationale bestsellerserie De
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Grijze Jager, schept in Broederband een wereld vol avonturen op zee, met sluwe piraten en heftige gevechten.
The New York Times and Australian mega-bestselling series about Will and his friends from Castle Redmont starts here! Will is
small for his age, but agile and energetic. All his life, he has dreamed of becoming a great knight like the father he never knew, so he
is devastated when he is rejected as an apprentice to Castle Redmont's Battleschool. Instead he is apprenticed to Halt, the mysterious
Ranger whose uncanny ability to move unseen is thought to be the result of black magic. Reluctantly, Will learns to use a Ranger's
secret weapons: a bow and arrow, a mottled cloak and a stubborn little pony. It may not be the sword and battlehorse he longs for, but
when Will and Halt set out on a desperate mission to prevent the assassination of the King, Will finds that a Ranger's weapons are not
so useless after all . . .
On a mission to pay the ransom of a new ally, apprentice Will and his father find themselves in a desert wasteland awash with
enemies.
Grijze Jager omnibus deel 1 t/m 8
De ruïnes van Gorlan
De keizer van Nihon-Ja
De koninklijke leerling
The Ranger's Apprentice Collection
De magiër van Macindaw
The Ruins of Gorlan
De schorpioenberg
Het spectaculaire tweede deel van de Contender-trilogie In de eerste ronde van het dodelijke spel dat de opperheren
spelen, moeten Cade en de andere mededingers opnieuw het oerwoud in. Deze keer om wapens te zoeken voor een
uitzonderlijk duel. Maar het zijn niet de beesten uit de jungle waarvan ze het meest te vrezen hebben. Ze zullen snel
ontdekken dat wie van de mensheid overgebleven zijn hun eigen beschaving hebben opgebouwd, over de ruggen van
slaven. Kan Cade op tijd ontsnappen uit hun klauwen om voor het overleven van zijn eigen soort te vechten? Of zal hij
sterven als gladiator in het Colosseum van Nieuw Rome? De uitdager is het vervolg op De uitverkorene: 'Een geweldig,
onthutsend en naar meer verlangend eerste deel van de Contender-trilogie.' Bangersisters.nl
Will is klein voor zijn leeftijd, maar razendsnel en niet dom. Zijn hele leven heeft hij ervan gedroomd om ridder te worden,
net als zijn vader, die hij nooit heeft gekend. Hij is dan ook hevig teleurgesteld als hij afgewezen wordt voor de
krijgsschool van kasteel Redmont. In plaats daarvan wordt hij toegewezen aan Halt, de mysterieuze Grijze Jager wiens
grootste talent lijkt te zijn dat hij zich onopvallend door het rijk kan verplaatsen. Met enige weerzin leert Will om de
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geheime wapens van de Grijze Jagers te gebruiken: pijl en boog, een onopvallende camouflagecape en een eigenwijze
kleine pony. Ook al verlangt Will hevig naar een zwaard en een stoer strijdpaard, als hij samen met Halt op een geheime
missie gaat om de moord op de koning te voorkomen, komt hij erachter dat de wapens van de Grijze Jagers zo slecht
nog niet zijn De ruïnes van Gorlan is het eerste deel in de Grijze Jager-serie over Will en zijn vrienden van kasteel
Redmont. Lees ook het tweede deel: De brandende brug.
In this book, we have hand-picked the most sophisticated, unanticipated, absorbing (if not at times crackpot!), original
and musing book reviews of "The Ruins of Gorlan: Ranger's Apprentice, Book 1." Don't say we didn't warn you: these
reviews are known to shock with their unconventionality or intimacy. Some may be startled by their biting sincerity; others
may be spellbound by their unbridled flights of fantasy. Don't buy this book if: 1. You don't have nerves of steel. 2. You
expect to get pregnant in the next five minutes. 3. You've heard it all.
TheNew York Timesand Australian mega-bestselling series about Will and his friends from Castle Redmont starts here!
Will is small for his age, but agile and energetic. All his life, he has dreamed of becoming a great knight like the father he
never knew, so he is devastated when he is rejected as an apprentice to Castle Redmont's Battleschool. Instead he is
apprenticed to Halt, the mysterious Ranger whose uncanny ability to move unseen is thought to be the result of black
magic. Reluctantly, Will learns to use a Ranger's secret weapons- a bow and arrow, a mottled cloak and a stubborn little
pony. It may not be the sword and battlehorse he longs for, but when Will and Halt set out on a desperate mission to
prevent the assassination of the King, Will finds that a Ranger's weapons are not so useless after all . . .
Iedereen kent inmiddels de legenden van de Grijze Jagers van Araluen, maar niemand kende tot nu toe het hele
verhaal... Het moment is aangebroken om de laatste vragen te beantwoorden en losse eindjes aan elkaar te knopen.
Heeft Halt de waarheid gesproken toen hij vertelde hoe Will wees is geworden? En heeft Gilan ontdekt waar Morgaraths
luitenant zich schuilhield na de strijd op de Driestappas? Komt er een koninklijke bruiloft? Of slaat het noodlot alsnog
toe? Geïnspireerd door vragen en brieven van zijn lezers, geeft John Flanagan antwoord op al die brandende kwesties in
de wereld van de Grijze Jagers. In De verloren verhalen valt te lezen wat voorafging aan de gebeurtenissen die zijn
beschreven in de voorgaande tien delen van deze serie en wat er nog gaat komen voor Will, Halt, Arnaut, Alyss,
Evanlyn, Gilan, en wat dacht je van die kleine, eigenwijze pony? Een echte fan mag dit boek niet missen.
Het beleg van Macindaw vormt samen met het vorige deel in de succesvolle De Grijze Jagerserie, De Magiër van
Macindaw, een afgerond verhaal. Wills eerste opdracht als volwaardige Grijze Jager vindt plaats in het hoge Noorden,
dat geteisterd wordt door duistere magische krachten althans, dat is de mening van de plaatselijke bevolking. De
nuchtere Will, die niet in magie gelooft, gaat samen met zijn vriendin Alyss op onderzoek uit. Zij ontdekken dat de
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strijdlustige Kelten een invasie voorbereiden. Samen met hun vrienden uit eerdere delen ontmaskeren zij de vijand en
verijdelen hun snode plan.
With Morgarath, Lord of the Mountains of Rain and Night, on the brink of attacking the kingdom, fifteen-year-old Will is
chosen as the Ranger's new apprentice and must learn all the skills necessary to take part in the fierce battle ahead with
their unique form of magic in the hopes of saving the villagers from pending annihilation. Reprint.
De Grijze Jager deel 7 blikt terug op de tijd dat Will nog een leerling van de Grijze Jagers was. De Skandiërs hebben in
boek 4 ('De dragers van het Eikenblad') een niet-aanvalsverdrag met Araluen gesloten. Daarom zijn Jarl, Erak en zijn
mannen gedwongen hun geluk verderop te zoeken. Als zij, op zoek naar buit, langs de kust van het verre Arrida in een
hinderlaag lopen, wordt Erak gevangengenomen. Zijn mannen worden naar Skandia teruggestuurd om losgeld voor hun
aanvoerder op te halen. Erak vermoedt echter dat de hinderlaag een valstrik is geweest van een rivaal die uit is op zijn
functie. Hij adviseert zijn mannen om het losgeld niet in Skandia te halen, maar hulp te vragen in Araluen. Will en zijn
vrienden schieten hun oude vriend te hulp, maar komen er al snel achter dat de hete woestijnen en zandstormen van
Arrida een nog geduchtere vijand vormen dan de gevaarlijke krijgers die Erak gevangen houden.
De Nedergrim
De koning van Clonmel
The Tournament at Gorlan (Ranger's Apprentice: The Early Years Book 1)
De verloren verhalen
The Ruins of Gorlan: A Novel Study for the Classroom
Wacky Aphorisms, What the Web Says about the Ruins of Gorlan
Ranger's Apprentice 1: The Ruins Of Gorlan
De edele
In Skandia worden jongens tot krijgers en zeelieden opgeleid in een ‘broederband’, een team
waarin ze naast gevechtstechnieken alle vaardigheden leren die ze als bemanningslid van een
schip nodig hebben. Koning Duncan van Araluen heeft een dringende missie voor Hal en zijn
broederband de Reigers. De moordaanslag op zijn dochter Cassandra is weliswaar verijdeld, maar
nu zijn er geruchten dat een andere groep huurmoordenaars – de gevreesde Schorpioensekte – een
aanslag zal plegen. De Reigers gaan samen met Grijze Jager Gilan naar de woestijn van Arrida om
de gevaarlijke sekte op te sporen. Kunnen Hal en zijn vrienden voorkomen dat de prinses alsnog
wordt vermoord? John Flanagan, schrijver van de internationale bestsellerserie De Grijze Jager,
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schept in Broederband een wereld vol avonturen op zee, met sluwe piraten en heftige gevechten.
Will is klein voor zijn leeftijd, maar ook snel en vlug van begrip. Zijn hele leven heeft hij
ervan gedroomd om ridder te worden, net als zijn vader die hij nooit heeft gekend. Hij is dan
ook hevig teleurgesteld als hij afgewezen wordt voor de vechtschool van kasteel Redmont. In
plaats daarvan wordt hij toegewezen aan Halt, de mysterieuze jager wiens grootste talent het
lijkt te zijn zich onopvallend door het rijk te verplaatsen. Met enige weerzin leert Will om de
geheime wapens van een jager te gebruiken: pijl en boog, een onopvallende camouflagecape en een
eigenwijze kleine pony. Ook al verlangt Will hevig naar een zwaard en een stoer strijdpaard, als
hij samen met Halt op een geheime missie gaat om de moord op de koning te voorkomen, komt hij
erachter dat de wapens van een jager zo slecht nog niet zijn Lees nu de eerste acht delen van De
Grijze Jager achter elkaar!
Van John Flanagan, de auteur van de uiterst succesvolle De Grijze Jager-serie, is een nieuwe
serie verschenen: Broederband. Het verhaal speelt zich af in Skandia en fans van de Grijze Jager
zullen net zo snel vertrouwd raken met de hoofdpersonen in deze nieuwe reeks als met Will en
Arnaut. Hal en de bemanning van de `Reiger zijn piraat Zavac op het spoor, die de kostbaarste
schat van de Skandiërs heeft gestolen: de Andomal. Door een flinke storm op zee is Hal gedwongen
om een schuilplaats te zoeken voor de winter. Terwijl ze wachten, hebben Hal en zijn jongens
alle tijd om hun vechttechniek te verbeteren en een plan te bedenken voor als ze de piraten
gevonden hebben. Want dan gaat het echte werk pas beginnen Zal het ze lukken om de machtige
Zavac en zijn bende te verslaan?
Als de lente aanbreekt en Will en Evanlyn eindelijk kunnen ontsnappen uit Skandia, wordt Evanlyn
ontvoerd door mysterieuze ruiters. Will schiet haar te hulp, maar verzwakt als hij is, kan hij
niet op tegen zes woeste Temujai-krijgers. Gelukkig is Halt, de Grijze Jager, in de buurt om te
helpen. Samen komen ze erachter dat de ruiters de voorhoede vormen van een grote aanvalsmacht
van Temujai, die het op de Skandiërs hebben gemunt. En ook al vertrouwen de Skandiërs Will en de
zijnen niet, ze kunnen niet anders dan hulp van onze vrienden uit Araluen accepteren.
Na hun eerdere avonturen, zijn Hal en zijn broederband de Reigers weer veilig terug in Skandia.
Nu de piraat Zavac verslagen is en hun eer gered, kunnen de Reigers zich concentreren op een
nieuwe vijand: Tursgud, de leider van de Haaien-broederband. Als Tursgud twaalf Araluenen
gevangen neemt om als slaven te verkopen, besluiten de Reigers om in actie te komen. Daarbij
krijgen ze hulp van Gilan, een oude bekende uit het Grijze Jager-korps.
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Will is small for his age, but agile and energetic. All his life, he has longed to be a warrior
and to follow in the footsteps of the father he never knew, so he is devastated when he is
rejected as an apprentice to Castle Redmont's Battleschool. He's no happier when he's assigned
instead to the Ranger Corps, the Kingdom's secret service, as the Rangers are a mysterious group
whose uncanny ability to move about unseen is thought by many to be the result of black magic.
Will begins training under the dour and enigmatic Halt, and reluctantly learns all the
fieldcraft and archery he will need to become a fully-fledged Ranger. But Will soon finds
himself needing all his new-found skills as he and Halt set off on a desperate mission to
prevent the assassination of the King...THE RUINS OF GORLAN is an entertaining and exciting
quest, the first in a new series about Will and his friends from Castle Redmont.
De uitdager
Losgeld voor Erak
De jacht op het schaduwdier
Ranger's Apprentice
The Ruins of Gorlan (Ranger's Apprentice Book 1 )
De brandende brug
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