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Diamantjægeren Katerina Pitzner Hent PDF Diamantjægeren er en inspirerende og personlig fortælling af den
karismatiske danske erhvervskvinde Katerina Pitzner, som er verdens eneste kvindeligediamond broker.

Charmerende og levende inviterer Katerina Pitzner læseren med ind i diamanternes glitrende, unikke verden.
Et mangfoldigt og fascinerende persongalleri lines op, lige fra hendes veninde – en saudi-arabisk prinsesse –
til den legendariske jødiske diamanthandler Eddy Elzas, der ejer The Rainbow Collection, en berømt samling

af 300 farvede diamanter.
Der gives et dybt og nuanceret indblik i en lukket verden, som det kun er få forundt at møde. Her trives de
mest utrolige myter, som kan påvirke prisen på diamanter. Katerina Pitzner fortæller hudløst ærligt og
nøgternt om at komme alt for tæt på en betændt bedragerisag, der involverer en præst i Vatikanet.

Bogens intro er historien om ’Diamanten i pengeskabet’. Da Katerina Pitzner er 17 år, viser hendes far, Axel
Pitzner, hende familiediamanten. “Den skal være min livsforsikring. Hvis alt andet går galt, har jeg den,”
siger familiens patriarkalske overhoved til sin datter. Katerina vrister sig over en årrække fri af sin fars

dominans og finder sin helt egen vej som professionel diamanthandler.
Hele hendes usædvanlige historie rulles ud – uden omsvøb. Fra barndommen til i dag, hvor hun er en

moderne karrierekvinde og mor til fire børn.
Den danske diamantdronning må gå mod strømmen og konstant bevise sit værd i en verden, hvor man kun
overlever, hvis man besidder en hardcore målbar viden om diamanter og har skarpe forhandlingsevner.

Herudover fokuserer bogen indgående på, hvordan man køber og sælger diamanter, ligesom den giver gode
råd og konkret viden om, hvad der præcist gør en given diamant særlig attraktiv.

Om forfatteren
Katerina Pitzner er professionel diamanthandler. På vegne af private forbrugere og investorer handler hun

direkte på verdensmarkedets diamantbørser og sidder selv som direktør for Copenhagen Diamond Exchange.
Hun er desuden foredragsholder og en populær business-blogger hos Børsen.
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