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Black notice: Afsnit 3 Lotte Petri Hent PDF Ved hjælp af overvågningskameraet i den franske sportsbutik
identificeres de to våddragtslig. Det viser sig at være to unge syriske tvillinger, som boede i den berygtede
flygtningelejr The Jungle nær Calais. På overvågningsfilmen ses også en mistænkelig mand, og det lykkes
politiet at få et billede af den formodede serieforbryder. Et mord på en syrisk kvinde i Danmark får norsk og
fransk politi til at tegne en profil af en racistisk morder – en teori, drabsefterforsker Felix Jørgensen dog ikke
køber. Den komatøse kvinde, som blev fundet i en skovsø nær Holte, vågner og er i stand til at uddybe sit
signalement af gerningsmanden; han har en karakteristisk øjenskade, som gør, at hans ene pupil ikke kan
trække sig sammen. 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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