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Maddie er i lære som ranger hos den legendariske Will Treaty. Men i en måned om året er hun nødt til at
vende hjem og genoptage sin rolle som Prinsesse Madelyn.

Maddie keder sig på slottet, hvor hun er tvunget til at nedtone sine evner som ranger. Men da hun opdager, at
nogen planlægger et kup mod tronen, går det op for hende, at hendes familie, og det fredelige liv, de har

arbejdet så hårdt for at få, er i overhængende fare.

For at redde sin familie og farens styrker, som er fanget af en fjendtlig hær, er Maddie nødt til at finde
sandheden. Hvem er manden med den røde rævemaske?

SKYGGENS LÆRLING er John Flanagans verdensberømte og prisbelønnede serie, der er udgivet i mere end
100 lande og allerede er blevet en klassiker, man skal kende.
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