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Will er til det årlige rangermøde, men Halt møder ikke op, da han efterforsker nogle mystiske hændelser ude
mod vest. Da Halt vender tilbage, er det med dårlige nyheder.

Hibernia er i oprør. En falsk religiøs kult, der kalder sig Outsiderne, spreder kaos og ødelæggelse omkring
sig. Fem ud af Hibernias seks kongedømmer er allerede faldet. Nu er det sjette kongedømme, Clonmel, i fare.

Halt, Will og Horace drager ud for at genoprette lov og orden.
Men det bliver ikke nogen helt almindelig ekspedition for de tre venner. For undervejs afslører Halt sin

hemmelige fortid. Og den har i høj grad med Clonmels konge at gøre.

Andre lydbøger i Skyggens lærling:
1. Gorlans ruiner

2. Den brændende bro
3. Det vinterfrosne land
4. Pagten med skandierne
5. Troldmanden i Nord

6. Belejring af Macindaw
7. Løsepenge

8. Clonmels konger
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