
Kunstforfalskning med alvorlige følger på
Island
Hent bøger PDF

- Diverse

Kunstforfalskning med alvorlige følger på Island - Diverse Hent PDF Sommeren 1997 begynte en av Islands
mest omfattende politietterforskninger, som snart ble kjent under navnet Forfalskningssaken. Eieren av

landets største auksjonshus var mistenkt for å ha forfalsket eller medvirket til forfalskning av opp imot 200
malerier. Deretter hadde han bedratt auksjonshusets kunder ved å selge disse som ekte malerier. Han hadde
latt som om de var malt av noen av Islands mest kjente og beundrede kunstnere. Det var mistanke om at det

handlet om planlagt kriminalitet som hadde pågått i flere år.

Bli med, og les om dramatiske politisaker i norsk politihistorie. Virkelige historier skrevet av
polititjenestemennene som opplevde dem.

Norske kriminalsaker inneholder en lang rekke spennende, autentiske saker, som er skrevet av politimennene
og -kvinnene som var med i oppklaringsarbeidet. Alle sakene er avsluttet, og domsfellelse har funnet sted.

Det er nervepirrende lesning, og virkeligheten overgår ofte fantasien.

Leserne får bli med inn i noen av de mest dramatiske sakene i norsk politihistorie og stifter bekjentskap med
puslespillet som legges for å finne gjerningsmennene.
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malt av noen av Islands mest kjente og beundrede kunstnere. Det var

mistanke om at det handlet om planlagt kriminalitet som hadde
pågått i flere år.

Bli med, og les om dramatiske politisaker i norsk politihistorie.
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