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Ruperta – forårsaget af en hvid kolonist – sætter gang i en række hændelser, som truer den sociale balance i

Cajambre. Kun ved at få kontrol over de kræfter, der langsomt får tag i befolkningen, kan roen atter
genoprettes i regionen. Romanen byder på et væld af kulturelle møder og modsætninger, der danner den
virkelighed, som Cajambres indbyggere lever i. Området tæller både efterkommere af afrikanske slaver og

hvide kolonister med drømme om guld og udnyttelse af træressourcer. Cajambre er en roman, der bevæger sig
mellem det sjove og det tragiske i skildringen af Rupertas chokerende død, samfundets begravelsesritualer og
deres gådefulde udredelse af morder og motiv. Men Ruperta er ikke kun væsentlig i sin fysiske, døde tilstand:
Som sit samfunds leder minder hun os om, hvilken stor byrde der hviler på de afrocolombianske kvinders

skuldre som forsørgere af hele den colombianske Stillehavsverden.
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