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Svindel for millioner Eigil V. Knudsen Hent PDF For nogle mennesker er forsikringssvindel bare en smart
måde at tjene hurtige penge. Drømmen om en Mercedes, en tur til Mexico eller god gammeldags grådighed
får fantasien til at løbe af med de mennesker, der er af den holdning, at man kan få, hvad man kan tage.

Efterforsker i forsikringssvindel og tidligere vicekriminalkommissær Eigil V. Knudsen fortæller i denne bog,
hvordan han har afsløret velplanlagte og imponerende svindelnumre såvel som uigennemtænkte planer, der
overrasker ved snyderens dumhed. Nogle gange er planerne blevet afsløret ved en ren tilfældighed; andre

gange ligger der grundig og langvarig efterforskning bag.

Som 60-årig trak Eigil V. Knudsen sig tilbage fra en 28 år lang karriere som vicekriminalkommissær i
Rigspolitiets Rejseafdeling. Herefter arbejdede han i syv år som konsulterende efterforsker i et stort

forsikringsselskab. I Svindel for millioner deler han ud af dramatiske autentiske historier, om hvordan han har
afsløret vidt forskellige former for forsikringssvindel, inden han gik på pension som 67-årig og gav sig i kast

med at skrive bøger om sine erfaringer med autentiske krimisager.
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