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Paradismaskinen Inge Eriksen Hent PDF Forlaget skriver: Efter nomaderne på den gamle jordklode blev
opdaget af rumskibet Jezabel II, har den fælles-galaktiske civilisation, Federationen, ønsket at indlemme
nomadernes land, Decentia, i resten af fællesskabet. Denne proces er nu i gang, men de selvstændige

nomaders frihedstrang fører til stadig voldsommere sammenstød med autoriteterne, efterhånden som disses
diskrete magtudøvelse bliver mere udtalt. Nomaderne spørger sig selv, hvor meget de er villige til at opgive

for at blive en del af det store galaktiske fællesskab, paradismaskinen.

Paradismaskinen er fjerde og sidste bind i serien Rummet uden tid, som Inge Eriksen modtog Science Fiction
Cirklens litteraturpris for i 1986.

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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