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Den hemsökta skogen John Flanagan boken PDF Spejaren Will är ute på sitt första egna hemliga uppdrag.

Kan han förhindra att en hemsk förbannelse slår in?
Det har gått fem år sedan Skandierna och Araluerna slöt sin pakt och Will har äntligen blivit en fullfjädrad
Spejare, med ett eget litet landskap att se efter. Han lär sig dock snart att även små öriken har mer än nog av

fiender och problem. Han har fullt upp!

Men snart kastas Will och hans gamle vän Alyss in i ett nytt skrämmande äventyr. De ska undersöka
sanningshalten bakom rykten om häxkraft i ett landskap långt upp i norr. En natt befinner sig Will i en skog,

han hör skärande röster och ser skymten av fasansfulla skepnader i dimman. Frågan är om det finns en
rationell förklaring bakom fenomenen eller är skogen hemsökt?

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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