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Heksejægeren, Tom og Alice, der stadig er på flugt fra krigen i Herredet, er rejst til Irland. Her må Tom tage
kampen op med en gruppe onde magere, som i deres bestræbelser på at forøge deres mørke kræfter desperat
forsøger at komme både Heksejægeren og hans lærling til livs. Toms farlige kamp mod magerne fører ham
direkte til Skæbneklingen – et sværd med en mørk side og en tørst efter blod … Kan det nye våben mon

forbedre Toms chancer for at give Djævelen kamp til stregen?

Joseph Delaney (f. 1945) er en britisk forfatter kendt for sine science fiction og fantasyromaner. Hans første
værker blev udgivet under pseudonymet J.K. Haderack, og det var først i 2004 med udgivelsen af det første
bind i serien "The Wardstone Chronicles", at Delaney begyndte at udgive bøger under sit eget navn. Serien er

efterfølgende blevet udgivet i 25 lande (inklusive Danmark) og har solgt i over en million eksemplarer.

Thomas Ward er den syvende søn af den syvende søn, og det er derfor hans skæbne at blive Heksejægerens
lærling. Men jobbet er både hårdt og farligt, og det er set før, at Heksejægerens lærling ikke har klaret

prøvetiden - nogle gange med døden til følge. Alligevel påtager Thomas sig opgaven, for han vil bevise, at
han godt kan klare det.
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Joseph Delaney (f. 1945) er en britisk forfatter kendt for sine science
fiction og fantasyromaner. Hans første værker blev udgivet under
pseudonymet J.K. Haderack, og det var først i 2004 med udgivelsen
af det første bind i serien "The Wardstone Chronicles", at Delaney

begyndte at udgive bøger under sit eget navn. Serien er efterfølgende
blevet udgivet i 25 lande (inklusive Danmark) og har solgt i over en

million eksemplarer.

Thomas Ward er den syvende søn af den syvende søn, og det er



derfor hans skæbne at blive Heksejægerens lærling. Men jobbet er
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