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De rumænske bøfler Inge Eriksen Hent PDF "De rumænske bøfler" starter, hvor "Tørvegraverne" slap, nemlig
da Clara brød med sin unge kæreste Kim, efter hun fandt ud af, at han var søn af hendes tidligere elsker. Nu
finder det umage par sammen igen og sætter alt ind på at få forholdet til at fungere. Begge er imidlertid så
nervøse for, at det skal falde fra hinanden, at de kommer til at bygge en mur om deres forhold, så relationen
til omverden trues. Trods alt glemmer Clara ikke sit politiske engagement, som bliver forstærket, da Nelson
Mandela i 1994 indsættes som præsident i Sydafrika. For Kim er det svært at forstå, hvordan storpolitik kan
betyde lige så meget for Clara som hendes egne relationer, og forholdet begynder igen at slå revner. 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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