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Smaragdsliberen Anne-Cathrine Riebnitzsky Hent PDF Den jødiske smaragdsliber Pierre Levy falder død om
med hjertestop, men vender mirakuløst tilbage til livet. Ingenting er som det var, men Pierre genoptager at

spille skak med sin barndomsven, den muslimske juveler Youssef, og går i gang med det, som skal blive hans
livs mesterværk: slibningen af en usædvanlig stor smaragd.

Pierres fredelige verden i sliberiet står i stærk kontrast til hans datters liv. Zara rejser rundt i verden som
kunsthistoriker, og under kortlægningen af gamle hulemarier kidnappes hun i grænseegnen mellem Georgien

og Aserbajdsjan, mellem kristendom og islam.?

Stillet overfor dødens nærvær kæmper både Zara og Pierre for at bevare blikket for skønheden i livet.

SMARAGDSLIBEREN er en poetisk og livsbekræftende fortælling om tilværelsens skrøbelighed.

Sprogofficer, forfatter og foredragsholder. Født og opvokset på Fyn, og uddannet fra Forfatterskolen i
København. Modtog De Gyldne Laurbær for romanen "Forbandede yngel".
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