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Den skønne Helene Birgitte Jørkov Hent PDF Helene står lige nu med en anden Helenes hoved i hænderne.
Elfenbensskulpturen, som hun lader fingrene glide henover, forestiller 'Den skønne Helene' fra kejsertidens
Rom. Spørgsmålet er, om figuren virkelig har overlevet i 2000 år eller om den, som Nationalmuseet mener, er
en moderne udgave? Spørgsmålet leder Helene, som er løst tilknyttet medarbejder på museet, til Rom, med
skulpturen gemt i tasken. Men snart er hun indblandet i et stort anlagt internationalt svindelnummer, hvor

penge betyder mere end noget andet...

"spænding og atmosfære så det rækker, og lidt til" - Lars Ole Sauerberg, Jyllands-Posten

Den danske forfatter Birgitte Jørkov er født i 1946 på Frederiksberg. Hun er cand.mag i dansk, historie og
filosofi fra Københavns Universitet og har undervist i gymnasiet, på universitetet og været videnskabelig
medarbejder på Nationalmuseet. "Den skønne Helene" fra 1997 var hendes skønlitterære debut, for hvilken
hun blev tildelt Det danske Kriminalakademis debutantpris. Hun har siden fulgt debuten op med en række

andre spændingsromaner.
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forestiller 'Den skønne Helene' fra kejsertidens Rom. Spørgsmålet er,
om figuren virkelig har overlevet i 2000 år eller om den, som

Nationalmuseet mener, er en moderne udgave? Spørgsmålet leder
Helene, som er løst tilknyttet medarbejder på museet, til Rom, med
skulpturen gemt i tasken. Men snart er hun indblandet i et stort

anlagt internationalt svindelnummer, hvor penge betyder mere end
noget andet...

"spænding og atmosfære så det rækker, og lidt til" - Lars Ole
Sauerberg, Jyllands-Posten

Den danske forfatter Birgitte Jørkov er født i 1946 på Frederiksberg.
Hun er cand.mag i dansk, historie og filosofi fra Københavns

Universitet og har undervist i gymnasiet, på universitetet og været
videnskabelig medarbejder på Nationalmuseet. "Den skønne Helene"
fra 1997 var hendes skønlitterære debut, for hvilken hun blev tildelt
Det danske Kriminalakademis debutantpris. Hun har siden fulgt

debuten op med en række andre spændingsromaner.
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