poleca nową książkę
dr J. Roberta Kudelskiego

To jedna z najlepszych książek autorstwa Roberta Kudelskiego
– znanego z wielu publikacji poświęconych losom zaginionych
dzieł sztuki i niewyjaśnionym tajemnicom II wojny światowej.
Jestem przekonany, że dzięki niej jesteśmy blisko odpowiedzi
na pytanie „Gdzie ukryto Złoto Wrocławia?”.
Bogusław Wołoszański

Zimą 1945 roku z Wrocławia wyruszył tajemniczy
konwój. Jego zawartość stanowiło złoto bankowe,
depozyty zakładów jubilerskich i majątek prywatnych
właścicieli. Eskortę cennego ładunku zapewniała
grupa zaufanych oficerów SS i policji. Celem tego
transportu było dotarcie do bezpiecznej kryjówki.
Mimo tajemnicy otaczającej tę operację, kilka lat
po wojnie na jej trop wpadli funkcjonariusze
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Kulisy ukrycia
depozytów wywiezionych z Wrocławia, zdradził im
niepozorny mieszkaniec jednej z dolnośląskich
miejscowości – Herbert Klose. Informacje agenturalne
dowodziły, że był on jednym z uczestników
wspomnianej operacji. Zeznania jakie złożył w trakcie
intensywnego śledztwa, stały się fundamentem
legendy o „Złocie Wrocławia” – jego odnalezienie
od dekad spędza sen z powiek wielu poszukiwaczom
skarbów.
Co w tej sprawie jest prawdą, a co mistyfikacją?
Kim naprawdę był Herbert Klose? Gdzie wreszcie
ukryto „Złoto Wrocławia”? Na te pytania odpowiedzą
wyniki wieloletniego śledztwa, którego zwieńczeniem
jest książka J. Roberta Kudelskiego „Złoto Wrocławia.
Narodziny legendy”.
464 strony, 117 zdjęć, format 145 x 205 mm,
oprawa broszurowa ze skrzydełkami,
ISBN 978-83-64378-79-9, cena 49,99 zł
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Fragment książki

dr J. Robert Kudelski jest badaczem i autorem
licznych publikacji poświęconych eksploracji
oraz stratom wojennym w zakresie dóbr materialnych
i zbiorów sztuki.
Jako współautor napisał kilka książek: Tajemnica Riese.
Na tropach największej kwatery Hitlera (2002, 2009
– wydanie II), Lubiąż. Na tropach wojennych tajemnic
(2003), Złoto generałów. Służby specjalne PRL
na tropie skarbów III Rzeszy (2005, 2009 wydanie II),
Wojenne sekrety Lubiąża (2010), Lista Grundmanna.
Tajemnice skarbów Dolnego Śląska (2015) i Tajemnice
wydobyte z jeziora (2016). Jest również autorem
książek – Tajemnice nazistowskiej grabieży polskich
zbiorów sztuki (2004), Zaginiony konwój SS (2007),
Merkers – skarbiec III Rzeszy (2011), Zrabowane
skarby (2012), Zaginiony Rafael. Kulisy największej
kradzieży nazistów (2014) – i twórcą serwisu
eksplorator.com.
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