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Tre små cyklister Therese Philipsen Hent PDF Da tre otteårige drenge findes dræbt i en plantage ved Løkken,
kaldes NEC-holdet til assistance. Her opdager de hurtigt, at det ikke er det lokale politi, der har bedt om deres
hjælp. For Pandrup Politi arbejder videre, som om NEC-holdet ikke er ankommet, og snart har de foretaget en
anholdelse, der bringer hele Danmark i lynch-stemning. Liv Moretti er blevet udnævnt til efterforskningsleder
i Per Rolands fravær, og hun har nok at gøre med at dæmpe gemytterne. Alligevel bliver hun hurtigt klar

over, at anholdelsen er et vildspor, men den rette sammenhæng går først op for hende, da Roland ringer med
overraskende oplysninger fra sit FBI-kursus i USA. Alt har nemlig været led i en udspekuleret plan, og

gerningsmanden er slet ikke færdig med at dræbe. Tre små cyklister er tredje, selvstændige bind i serien om
politiassistent Liv Moretti og hendes arbejde for NEC – den specialenhed som assisterer lokale politikredse i

sager om personkriminalitet af særlig farlig karakter.
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