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Hvidt snit Lotte Petri Hent PDF Hvidt snit er en ny krimi i serien om forskeren og lægen Selma Eliassen, som
er ansvarlig for forebyggelse af epidemiske udbrud og angreb med biologiske våben. Det sensationelle fund
af en død ulv på dansk grund får en yderligere dimension, da nogle knoglerester fra et menneske findes i dens
mavesæk, og snart findes resten af skelettet. En retsmedicinsk undersøgelse viser, at skelettet er omkring 30

år gammelt, og at der er tale om et grusomt mord. Kort efter dør en indsat fange under mystiske
omstændigheder på Sikringen - et moderne topsikret fængselshospital, hvor landets allerfarligste sindssyge,

kriminelle er indsat.

Skønt der er 30 år imellem deres dødstidspunkter, aner politiet en sammenhæng: Begge ofre har fået foretaget
det hvide snit gennem øjet - en operativ metode, der ellers ikke anvendes længere - og begge er blevet

forgiftet med et yderst sjældent stof.
Samtidig har Selmas studieveninde, retsmediciner Lone Olsen, store personlige problemer. Hun lider af den

arvelige genfejl ´Turners syndrom´ - og pludselig dukker hendes sygejournal op på en ny-nazistisk
hjemmeside, der plæderer for udryddelse af mennesker med arvelige genfejl som en del af racehygiejnen.

Selma og hendes kolleger hvirvles nu ind i en farlig efterforskning mellem psykisk syge kriminelle og tegn på
ny-nazistiske rørelser, og efterforskningen tyder på, at der er kynisk seriemorder på spil, der har ladet sig

inspirere af nazisten Josef Mengeles menneskeeksperimenter.
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