
Svindel med konstverk
Hent bøger PDF

- Diverse

Svindel med konstverk - Diverse Hent PDF Picasso – en östeuropeisk dansare i Danmark – en
konstförfalskare i Spanien – en känd norsk konstsamlare och en affärsman i Köpenhamn. Dessa personer

besatte rollistan i det smått tragiska spel som avslöjades i Köpenhamn på hösten 1983. Det hela handlar om
hur ett äkta konstverk byttes ut mot en förfalskning och om hur kopior av kända verk bjöds ut på den

internationella marknaden. Att fallet kom att döpas till "Picasso-fallet" i pressen beror på att huvudobjektet
var en liten skiss som gjorts av konstnären Picasso.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historiskt verk. Berättelserna och samlingarna är uttryck för den samtid som
de skrevs i, och kan i enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt stötande material är

inte uttryck för förlagets hållning.
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