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Black notice: Afsnit 1 Lotte Petri Hent PDF Et underligt lys på bunden af Dragør Havn får politiet til at
tilkalde en specialist i våde gerningssteder. I vandet ligger en bil med liget af en ung kvinde.

Drabsefterforsker Felix Jørgensen bliver sat på sagen, og hans nye assistent, Kathrine Nymark, får sin ilddåb,
da det står klart, at en brutal morder er på fri fod. De retsmedicinske undersøgelser viser, at kvinden har været

udsat for et sadistisk indgreb.

På en forreven klippestrækning i den allersydligste del af Norge finder en hundelufter et delvist skeletteret lig
iført våddragt. Politiet tror i begyndelsen, at der er tale om en klassisk drukneulykke, men signalementet
svarer ikke til nogen af de lokale, og efter nærmere undersøgelser viser det sig, at ofret har fået foretaget et

kirurgisk indgreb i underlivet.

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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