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BESKRIVNING
Tre meter under vattenytan i Bristols hamn sluter polisdykaren Flea Marley sina fingrar om en avhuggen
människohand. Dagen därpå återfinns även den andra handen - också den amputerad - och
omständigheterna tyder på att offret fortfarande var vid liv när händerna avlägsnades.Kriminalkommissarie
Jack Caffery, nyligen inflyttad från London, får i uppdrag att utreda fallet. Sökandet efter offret leder
honom och Flea till de mörkaste delarna av Bristol, en undre värld av drogmissbruk och misär där en
uråldrig ondska tycks ha vaknat till liv.Samtidigt hemsöks Flea av minnet av sina föräldrars tragiska död i
en dykolycka två år tidigare.Ritual är den första romanen i Mo Hayders Walking Man-serie.MO HAYDER
(född 1962) är en brittisk kriminalförfattare. Hennes serie om Jack Caffery har sålt i över 2 miljoner
exemplar. Ritual, den första boken i Walking Man-serien, nominerades till en Ian Fleming Steel Dagger
Award av The Crime Writers Association. Mo Hayder är bosatt i Bath i England.»Ritual är ett suggestivt
utforskande av mötet mellan uråldrig vidskepelse och modern vetenskap, med mängder av rysningar längs
vägen.« THE GUARDIAN»Om det är riktig skräck du är ute efter - och du kommer att behöva en stark
mage - så är Mo Hayder rätt kvinna för jobbet.« DAILY MAIL»En fullständig triumf.« EURO CRIME
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
A Reinvented Multivitamin for Women - Ritual
Swedish heavy-metal act Ghost, who toured Australia recently with the Big Day Out, dropped by Music
Feeds Studio in full clergymen attire to perform Ritual

Ritual - definition of ritual by The Free Dictionary
limited edition. The Ritual of Yalda. Upptäck vår nya limited edition.

Ritual
Ritual En formbunden ceremoni. Olika kulturer har olika ritualer för olika sammanhang, framför allt för
att sätta gränser mellan en social befogenhet och en ...
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