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Black Notice del 2 Lotte Petri Hent PDF Sargade kvinnolik har hittats på olika platser i Danmark och Norge.
Det är till en början inte självklart att de olika morden hänger ihop, men det går snart upp för norsk polis att
mordet i Oslo är en internationell angelägenhet. En internationell varning, en black notice, utlyses. När en ny
attack sker i Danmark blir det uppenbart för Felix Jörgensen att de har med en seriemördare att göra. Och att

mördaren ligger flera steg framför dem...

En mördare slår till i Köpenhamn. Skadorna på hans offer visar att han både är grymt brutal och har ovanliga
kunskaper i kirurgi. Utredaren Felix Jørgensen tar hjälp av en rättsmedicinsk expert, men när fler offer dyker
upp runt om i Europa blir fallet en internationell angelägenhet. Och mördaren blir bara mer och mer vågad ...

Lotte Petri är en dansk deckarförfattare, känd för sina böcker som kombinerar spänning och insatta
skildringar av rättsmedicinskt utredningsarbete. Hon blev nominerad till deckarmässan Horsens publikpris för

Black Notice.
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