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Black notice: Afsnit 5 Lotte Petri Hent PDF Kathrine bliver bortført af seriemorderen i sin lejlighed, og
politiet får hurtigt anholdt en mistænkt i sagen. Men snart står det klart, at de har fat i den forkerte.
Drabsefterforsker Felix Jørgensen ved dog, at han er på rette spor, da det viser sig, at en speciallæge i
gynækologi har fået forbud om at praktisere på grund af grov forsømmelighed, og sporene leder til et

forfaldent hus på Lolland.

Befinder Kathrine sig i huset, og ved morderen, at politiet har forsøgt at lokke ham i en fælde? Og vil det
lykkes Felix at redde hende ud af kløerne på en sadistisk seriemorder, inden det er for sent?

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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