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Ondskabens ritual Jean-Christophe Grangé Hent PDF Forlaget skriver: En ung militærpilot findes myrdet
under grufulde omstændigheder. Politiefterforskeren Erwan Morvan, søn af en berømt politimand og nu grå

emminence, sættes på sagen.

To nye mord sker hurtigt efter hinanden, og alle spor peger på den berygtede Sømmand, som Erwans far,
Grégoire arresterede i Congo i 80´erne. Sømmanden er imidlertid død, så hvem kan det være? Mens

Erwan kæmper for at komme til bunds i sagen, begynder stadig flere spor at pege direkte mod hans egen far
og opklaringen af den gamle sag om Sømmanden, og snart befinder han sig i et spind af afrikansk overtro,

totemer, rædselsvækkende mord og dystre familiehemmeligheder.

En formidabel og nervepirrende pageturner fra Frankrigs absolut største thrillerforfatter om en gådefuld,
bestialsk seriemorder - og om familien Morvan, en velstående familie med en dunkel fortid i Afrika.

Ondskabens ritual er første bog i serien om Familien Morvan. Næste bog udkommer i 2018.
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