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Black notice: Afsnit 4 Lotte Petri Hent PDF Mens politiet driver klapjagt på seriemorderen i Europa, følger
drabsefterforsker Felix Jørgensen de danske spor og leder efter en mand med en karakteristisk læsion af øjet.
Han kommer i besiddelse af nogle ældre årbøger fra Dronninggårdskolen i Holte, og det viser sig, at en af de

tidligere elever passer på signalementet.

Desuden tyder noget på, at gerningsmanden har en sundhedsfaglig baggrund, og måske har han sågar sin
gang på Rigshospitalet, hvor det første offer arbejdede, og hvor den komatøse kvinde var indlagt.

Felix og hans nye assistent Kathrine beslutter sig for at lokke den grænseløse serieforbryder i en fælde. Men
det bringer Kathrines liv i overhængende fare, for de er oppe imod en rutineret morder, som er vant til at

blende ind i omgivelserne og indfange sine ofre.

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.

 

Mens politiet driver klapjagt på seriemorderen i Europa, følger
drabsefterforsker Felix Jørgensen de danske spor og leder efter en
mand med en karakteristisk læsion af øjet. Han kommer i besiddelse
af nogle ældre årbøger fra Dronninggårdskolen i Holte, og det viser

sig, at en af de tidligere elever passer på signalementet.

Desuden tyder noget på, at gerningsmanden har en sundhedsfaglig
baggrund, og måske har han sågar sin gang på Rigshospitalet, hvor
det første offer arbejdede, og hvor den komatøse kvinde var indlagt.

Felix og hans nye assistent Kathrine beslutter sig for at lokke den
grænseløse serieforbryder i en fælde. Men det bringer Kathrines liv i
overhængende fare, for de er oppe imod en rutineret morder, som er

vant til at blende ind i omgivelserne og indfange sine ofre.

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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