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Ritualet Jens Østergaard Hent PDF Ritualet er tredje, selvstændige bog i Jens Østergaards anmelderroste
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Tyskland på Egmont Lyx.

En trykkende varm sommeraften bliver en 3-årig dreng bortført fra en tankstation i København. Kort efter
finder politiet det stærkt mishandlede lig af en midaldrende kvinde i en lejlighed på den anden side af gaden.

Thomas Nyland og hans team af efterforskere får ansvaret for at opklare drabet og finde den bortførte dreng.
Det viser sig, at gerningsmanden har afspillet mystiske lyde på kvindens stereoanlæg under mishandlingen af
hende, og snart efter dukker papirark med blyantsstreger og et gammelt kassettebånd med gruopvækkende

optagelser op. Fund, der peger i retning af en ekstremt brutal og metodisk morder.
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