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Bogen fortæller de drabelige og spændende historier om verdens vitterlig to største – og dog så vidt
forskellige forfalskninger: den ene begået af Hitlertyskland under 2. Verdenskrig, hvor jødiske fanger blev sat
til at producere engelske pund sterling-sedler i den helt store stil – og den anden udført af en forholdsvis

ukendt hollandsk kunstmaler, som til at begynde med kun ønskede at bevise, at det er malerens navn og ikke
billedet, som afgør pris og berømmelse. Han havde lært sig selv at male i Vermeers’, Frans Hals’ og de

Hoogh’s stil og endte med at tjene millioner gülden under og lige efter krigen.

Forfatteren har ved hjælp af en tredie historie, som udspilles på et plejehjem mellem to af beboerne integreret
de tre fortællinger til et interessant, belærende og ikke mindst spændende hele.
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