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neglebiddende politithriller med undertoner af religiøs mystik. I en fransk bjerglandsby er en kvinde blevet
myrdet. Hun bliver fundet med spredte ben vendt mod kirken, og omstændighederne omkring mordet er højst

bizarre. På Sicilien er en ung kvinde anklaget for et mord af samme rituelle karakter, og en lignende sag
dukker op i Polen. I Paris ligger politimanden Luc i koma efter et selvmordsforsøg. Men hans politikollega og
bedste ven Matthieu kan ikke tro, at den dybt religiøse Luc ville tage sit eget liv. Matthieu opdager, at Luc i
hemmelighed arbejdede på en række sager om rituelle mord forskellige steder i Europa, der knyttes sammen
af en bizar satanisk symbolik. Matthieu overtager mordsagerne. Men hvem er det han jager? Hvilken ondskab
er det der plager Europa?   ”Grangé skriver simpelthen, så englene synger. Eller djævlene.” - Bo Bjørnvig,
Weekendavisen ”DØDSPAGTEN er frækt og gennemført velskreven. Sugende spændende, ja sprogligt

inciterende og rapkæftet fransk.” - Bo Tao Michaëlis, Politiken
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