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Gwen må og skal opfylde sin skæbne - der er bare ingen, der vil fortælle hende, hvad den går ud på. Siden
hun fandt ud af, at hun er den såkaldte rubin - det sidste medlem af en cirkel af 12 tidsrejsende - er alting gået
galt. Gwendolyn har en mistanke om, at grundlæggeren af den mystiske orden af tidsrejsende har ondt i sinde,
men ingen vil lytte til hende. Og hun har netop fundet ud af, at hendes charmerende (og irriterende lækre)

følgesvend Gideon vist har udnyttet hende hele tiden.

Vil Gwendolyn afsløre ordenens hemmeligheder i tide?

Smaragdgrøn er den spændende afslutning på Rubinrød-trilogien af Kerstin Gier. Trilogien er blevet en
gigantisk international succes. Den er oversat til mere end 30 sprog og solgt i over 2,5 millioner eksemplarer.
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