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Den japanske millionær – En gotisk kærlighedsroman Inge Eriksen Hent PDF Uligheden i samfundet vokser
og vokser, og samtidig kæmper amerikanske og japanske virksomheder om markedsandele og verdensmagt. I
det nordjyske sidder en dukkemager og funderer over, hvad der gik galt, hvornår og hvem der var skyld i det.

Hvad skulle man have gjort anderledes? Og ville det overhovedet have nyttet noget?

Dukkemageren udtænker en uansvarlig og dristig plan om at snyde sine amerikanske arbejdsgivere ved også
at arbejde for japanerne. Hendes beslutning får uoverskuelige konsekvenser for verden såvel som hende selv,
da hun overvældes af en lidenskab så stor, at den truer med at sluge alle hendes sanser og forstand i ét drag.
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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som hende selv, da hun overvældes af en lidenskab så stor, at den
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