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De Grijze Jager - De ruïnes van Gorlan 

Ben je een fan van Fantasy? Begin aan de serie van de Grijze Jager en je houdt niet meer op 

met lezen. Dit boek is het eerste deel. Het is een serie van twaalf boeken en in dit boek leer 

je iedereen kennen. Het is een spannend en avontuurlijk verhaal. Het boek sleept je mee 

naar het rijk van Araluen vol avonturen, monsters, vijanden en vrienden. 

De vijftienjarige Will is wees en woont in kasteel Redmont. Hij droomt ervan ridder te 

worden, net als zijn vader, die hij nooit heeft gekend. Op de dag waarop de leermeesters 

hun leerlingen kiezen, wordt Will afgewezen voor de krijgsschool. Hij is te klein en niet sterk 

genoeg om ridder te worden. Will is erg teleurgesteld. Toch is er iemand anders die interesse 

in hem heeft: Halt, de mysterieuze Grijze Jager van kasteel Redmont. Niemand weet veel van 

Halt en Will heeft veel twijfels. Wat doen Grijze Jagers eigenlijk? Na een spannende test is 

het definitief. Will gaat met Halt op weg naar zijn nieuwe leven. Zal hij een goede leerling 

zijn en zal het hem lukken ook een Grijze Jager te worden? 

Dit eerste deel in de populaire Grijze Jager-serie is leuk en vlot geschreven. Het is een  

verhaal vol avonturen en wijze lessen. In het boek gaat het niet alleen over Will en Halt, 

maar ook over vriendschap, respect en jezelf leren kennen en accepteren. Will belandt in 

allerlei spannende en gevaarlijke situaties, waaruit hij zichzelf en zijn vrienden moet redden. 

In het begin van het boek gebeurt er niet veel. Je leest hoe Will wordt opgeleid als leerling 

van de Grijze Jager. Toch wordt het heel spannend. Het koninkrijk Araluen is in gevaar en 

raakt verwikkeld in een gevaarlijke strijd. Will krijgt een belangrijke rol. Zijn leertijd is nog 

maar net begonnen, als Will zijn lessen al in praktijk moet gaan brengen.  

In zijn geboorteland Australië is John Flanagan een bekend schrijver van vooral 

televisieprogramma´s. De serie ´De Grijze Jager´ heet in het Engels ´Ranger´s Apprentice´ en 

is in Australië razend populair. Flanagan begon aan het schrijven van zijn boeken over ´De 

Grijze Jager´ om zijn zoon aan het lezen te krijgen. Hij wilde hem laten zien dat lezen leuk 

kan zijn en dat helden niet altijd groot en gespierd hoeven te zijn. Met De outsiders startte 

hij een nieuwe boekenserie, ´Broederband´, over Hal, die wordt opgeleid tot krijger en 

zeeman. Ook deze serie speelt in Skandia, het land van de Vikingen.1 
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