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Den 5. Plage Lotte Petri Hent PDF En ung kvinde myrdes på brutal vis og smides i Københavns havn. Kort
efter modtager hendes kollega, forskeren Selma Eliassen, en mystisk mail og begynder at undersøge sagen
nærmere. Inden længe bliver hun via sit arbejde på Epidemiologisk Institut involveret i en sag om potentiel
biologisk terror i København, der kommer til at få kraftige indvirkninger også på hendes eget privatliv.

Sideløbende bliver hendes veninde Lisa Brodersen chikaneret af sin psykisk ustabile, voldelige eksmand, der
tilsyneladende har sat sig for at vinde hende tilbage, koste hvad det vil. Vil Lisa være i stand til at ryste sin
voldelige forfølger af sig? Og er København virkelig truet af et forestående biologisk terrorangreb? Eller

vigtigere endnu: Vil det lykkes Selma og hendes kollegaer at afværge det? De to uafhængige og
fandenivoldske veninder kastes begge ud i hæsblæsende udfordringer i et plot, der involverer mord, jalousi,
islamistisk fanatisme, misbrug af psykofarmaka, biologisk terror, smitte med dødbringende bakterier? og

meget mere...
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