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Heksejægerens fejltagelse Joseph Delaney Hent PDF Tom er i fare i Herredet, så Heksejægeren sender ham
nordpå, hvor han skal træne med en anden heksejæger, Bill Arkwright, for at styrke sig mod det voksende
mørke. Men Arkwright kæmper mod sine egne dæmoner, og da djævelen dukker op i området, står Tom

pludselig alene over for en fare langt større og mere magtfuld, end han har gjort før.
Og djævelen har mange allierede.

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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