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Dinosaurernes morgen Inge Eriksen Hent PDF Besætningen på rumskibet Jezabel II rejser tilbage til de
beboede planeter i galaksen for at berette, at de har opdaget, at den jordklode, de alle stammer fra, stadig
eksisterer og er beboet af mennesker. Nu gælder det om, at få de frihedselskende nomader på Jorden til at
tilpasse sig den nye højteknologiske verden, hvor de selv føler sig som dinosaurer, der ikke har fulgt med

tiden. Samtidig er det måske netop deres uindviede sind, der gør dem i stand til at se klart i en verden, der er
præget af skjulte magtstrategier og en skarp opdeling mellem krop, følelser og intellekt.

Den danske forfatter Inge Eriksen (1935-2015) debuterede i 1975 med "Kællinger i Danmark: agitationer fra
ingenmandsland", og siden da udgav hun en lang række romaner i forskellige genrer såsom science fiction,

realisme og kærlighedsromaner. Inge Eriksen var kendt som både værdikritiker, samfundsdebattør og
feminist.
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