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Black notice: Afsnit 2 Lotte Petri Hent PDF For at finde frem til det norske våddragtsligs identitet beslutter
politiet sig for at udsende en efterlysning gennem Interpol – en black notice. Samtidig kædes liget sammen

med mordet på kvinden i Dragør Havn, da begge ofre er blevet udsat for samme kirurgiske indgreb i
underlivet.

Da en motionsløber finder en livløs kvinde med et identisk snit i en skovsø nær Holte, står det klart, at der er
tale om en nordisk serieforbryder. Kvinden overlever med nød og næppe, men hun er stærkt nedkølet og
ligger i koma, og drabsefterforsker Felix Jørgensen har derfor ikke mulighed for at afhøre hende i første

omgang. Da hun senere vågner, beskriver hun sin gerningsmand med ét enkelt ord.

Snart kommer der et match på den udsendte black notice, da endnu et våddragtslig dukker op i Holland. En
særlig chip, som er indsyet i våddragten, afslører, at den er købt i en sportsbutik i Calais i Frankrig.

Black notice er en krimiserie på fem afsnit.Historien er delvist baseret på virkelige begivenheder.

Lotte Petri debuterede i 2009 med krimien Den 5. plage, som blev nomineret til Danske Banks Debutantpris.
I den anmelderroste serie om Selma Eliassen er senere udgivet tre bøger. I starten af 2017 udkom Djævelens

værk, som er hendes første bog med knogleekspert Josefine Jespersen i hovedrollen.

 

For at finde frem til det norske våddragtsligs identitet beslutter
politiet sig for at udsende en efterlysning gennem Interpol – en black

notice. Samtidig kædes liget sammen med mordet på kvinden i
Dragør Havn, da begge ofre er blevet udsat for samme kirurgiske

indgreb i underlivet.

Da en motionsløber finder en livløs kvinde med et identisk snit i en
skovsø nær Holte, står det klart, at der er tale om en nordisk

serieforbryder. Kvinden overlever med nød og næppe, men hun er
stærkt nedkølet og ligger i koma, og drabsefterforsker Felix

Jørgensen har derfor ikke mulighed for at afhøre hende i første
omgang. Da hun senere vågner, beskriver hun sin gerningsmand med

ét enkelt ord.

Snart kommer der et match på den udsendte black notice, da endnu
et våddragtslig dukker op i Holland. En særlig chip, som er indsyet i

våddragten, afslører, at den er købt i en sportsbutik i Calais i



Frankrig.

Black notice er en krimiserie på fem afsnit.Historien er delvist
baseret på virkelige begivenheder.

Lotte Petri debuterede i 2009 med krimien Den 5. plage, som blev
nomineret til Danske Banks Debutantpris. I den anmelderroste serie
om Selma Eliassen er senere udgivet tre bøger. I starten af 2017

udkom Djævelens værk, som er hendes første bog med knogleekspert
Josefine Jespersen i hovedrollen.
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