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Romaner fra Indien 

 

Aravind Adiga: Den hvide tiger 

En indisk forretningsdrivende sender en række 
breve til den kinesiske præsident i anledning af 
dennes besøg i Bangalore, og i dem fortæller han 
om sit liv, der har formet sig som en både komisk, 
tragisk og amoralsk rejse ind i det nye 
teknologifikserede Indien. 

 

Mikael Bergstrand: Delhis smukkeste hænder 

En desillusioneret midaldrende svensk mand 
tager til det eksotiske og anderledes Indien for at 
vende om på sit liv. Mødet med Indien bliver både 
overrumplende, humoristisk og kaster uventede 
gevinster af sig. 

 

 

Mikael Bergstrand: Tåge over Darjeling 

Göran småkeder sig i Sverige, så da hans gamle 
ven Yogi skal giftes i Indien, er han ikke sen til at 
acceptere indbydelsen. Men før han ved af det er 
han medejer af en teplantage og involveret i 
lyssky affærer. 2 del af ”Delhis smukkeste 
hænder”. 
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Katherine Boo: Bag det evigt smukke 

Dokumentarisk roman. Asha er dronning af 
slummen, teenageren Abdul lever af at 
videresælge de riges affald. Sammen er de to af 
hovedpersonerne i en barsk og usentimental 
historie fra et af Indiens utallige slumkvarterer. 

 

 

Louis Bromfield: Og regnen kom 

Skildring fra Indien, hvor englændere og indere 
arbejder side om side, da katastrofen rammer 
deres fyrstedømme Ranchipur med jordskælv, 
troperegn og oversvømmelse. 

 

 

 

Kiran Desai: Sære hændelser i guavalunden 

I en støvet, indisk provins laver en kedelig ung 
mand skandale på bryllupsdagen og flygter op i et 
træ. Her besvarer han - naivt og ubestemmeligt - 
folks spørgsmål. En guru er født ... 

 

 

Chitra Banerjee Divakaruni: Hjerte søster 

Kusinerne Anju og Sudha, født samtidig, vokser 
op i samme hus i Calcutta under skyggen af deres 
fædres tragedie. Da de når den giftefærdige alder 
står de begge i krydsfeltet mellem traditionel og 
moderne tankegang. Fortsættes i ”Begærets 
ranker”. 
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Leslie Forbes: Bombay ice 

Thriller, som med underfundige henvisninger til 
Shakespeares "Stormen" udspilles i Bombays 
"Bollywood-miljø", hvortil Rosalind er kommet, 
foruroliget af et brev fra sin søster Miranda om 
eunukker og spedalske. 

 

 

E.M. Forster: Vejen til Indien 

Roman fra Indien i 1920'erne om englændere og 
inderes sammenstød og konflikter under det 
engelske kolonistyre. 

 

 

 

Amitav Ghosh: Tidevandslandet 

Piya Roy tager til deltaet i bunden af den 
bengalske bugt for at studere floddelfiner. Her 
møder hun både en stedkendt fisker og en ung 
forretningsmand, der kommer på sporet af 
sandheden om myndighedernes massakre på 
nybyggere. 

 

 

Shilpi Somaya Gowda: Den hemmelige datter 

Indiske Asha bortadopteres som spæd til et 
velstillet ægtepar fra USA. For hendes biologiske 
mor er det en livslang sorg, for hendes 
adoptivmor bliver det en kamp med moderskabets 
krav, mens Asha selv som 20-årig må rejse til 
Indien og finde sine rødder. 
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Linda Holeman: Smaragdfuglen 

I 1830'ernes Indien er Linny Gow den perfekte 
britiske kolonitids-hustru. Hendes fortid er 
imidlertid mere broget: en barsk ungdom som 
prostitueret, et ubehageligt fornuftsægteskab og 
en lidenskabelig kærlighedsaffære. Men hun er 
stærk. 

 

John Irving: Barn af et cirkus 

Med mange forunderlige afstikkere fortælles om 
en rodløs indisk-canadisk ortopæd med faglige 
interesse for dværge, og hans protege, den 
uudgrundelige filmstjerne "vicekommissær Dhar", 
som det halve Bombay elsker at hade. 

 

 

Raj Kamal Jha: Det blå sengetæppe 

En ung kvinde er død i barselsseng, og hendes 
ældre bror har hentet den nyfødte baby på 
hospitalet i Calcutta. Nu fortæller han med ømhed 
og kærlighed til barnet sin indiske familiekrønike 
på godt og ondt. 

 

Manu Joseph: Alvorlige mænd 

Indiske Mani bor i Mumbais slum og arbejder på 
det lokale intrigeplagede institut. Som kasteløs 
lever han en trist tilværelse, men da det lykkes 
ham at få sin egentlige talentløse 11-årige søn til 
at fremstå som et geni, synes hans lykke at være 
gjort. 
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Hari Kunzru: Impressionisten 

Pran Nath er frugten af en engelsk tjenestemands 
besøg hos en ung kommende hindubrud. Hans 
blandede herkomst udstøder ham af familien, og 
han må kæmpe sig gennem livet og søge sin 
sande identitet. 

 

 

Hanif Kureishi: En forstadsbuddha 

Humoristisk og charmerende indblik i en indisk 
families brogede liv i en Londonforstad. Fortælles 
af sønnen Karim, hvis tilværelse kredser om sex, 
sprut og rockmusik, men som drømmer om en 
bedre skæbne. 

 

Martel, Yann:  Pi’s liv 

Da Pi er seksten beslutter hans forældre at 
emigrere fra Indien til Canada med deres 
zoologiske have. Men fragtskibet forliser, og i 227 
dage deler Pi redningsbåd, rationer og tanker 
med den 200 kg tunge bengalske tiger Richard 
Parker. 

 

Rohinton Mistry: Et familieanliggende 

En grotesk og galgenhumoristisk skildring af hvad 
der sker da den 79-årige Nariman, som bor hos 
sine vrangvillige stedbørn i Bombay, brækker 
anklen. Alle kneb gælder for at slippe af med den 
gamle mand, alle kneb gælder for at undslippe 
pligterne og flytte byrden over på alle andre. 
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Richard C. Morais: Hundredefodsrejsen  

Den unge indiske Hassan Haji kommer med hele 
sin store familie til en lille by i Sydfrankrig, hvor 
faderen under stort postyr åbner en restaurant. 
Den talentfulde Hassan bliver kokkeelev i 
restauranten overfor, og efter nogle år rejser han 
til Paris, hvor han ender med at blive stjernekok i 
det franske køkken. 

 

Romain Puértolas: Den utrolige historie om 
fakiren, der sad fast i et IKEA-skab 

Den indiske fakir og svindler Ahatashatru rejser til 
Ikea i Frankrig for at købe en sømseng på tilbud. 
Sengen er udsolgt, men han møder en kvinde i 
cafeteriet. Han vælger at overnatte i Ikea og må 
gemme sig i et Ikea-skab, som snart efter er på 
vej til England. 

 

Arundhati Roy: De små tings gud 

For en varm, humoristisk og fremsynet indisk 
familie ændres hele livsindholdet i løbet af få 
timer, da en engelsk kusine ankommer til det lille 
samfund i 1960'ernes politiske og alligevel 
sansemættede atmosfære. 

 

 

Salman Rushdie: Maurerens sidste suk 

Vildt fabulerende skildring af en vidt forgrenet 
indisk families liv i flere generationer, og samtidig 
en kærlig, vittig og kritisk skildring af det indiske 
samfund i dette århundrede. 
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Paul Scott: Imperiets juvel 

Om en tragisk kærlighedshistorie mellem en 
engelsk pige og en inder under det engelske 
overherredømmes sidste år i begyndelsen af 
1940'erne. 

 

 

Vikram Seth: En passende ung mand 

Slægtsroman om tre hinduistiske familier i Indien i 
de omskiftelige år efter uafhængigheden, med 
den unge Lata, der helt upassende forelsker sig i 
en muslimsk mand, som den centrale person. 

 

 

Indra Sinha: Mr. Loves død 

Et trekantsdrama i Bombay sidst i 1950'erne 
ender med et mord, der får vidtrækkende 
konsekvenser for en række mennesker. 40 år 
senere forsøger Bhalu at finde ud af, hvad der i 
virkeligheden skete. 

 

Vikas Swarup: Q & A : drengen, der havde 
svar på alt 

Indiske Ram Mohammed Thomas, der er 
opvokset på børnehjem, beskyldes for svindel i en 
stor tv-quiz, hvor han vinder 1 mia. rupees. 
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Per J. Andersson: New Delhi-Borås : den 
utrolige historie om inderen, som cyklede til 
kærligheden i Sverige  (99.4 Mahanandia, 
Pradyumna Kumar) 

Om den indiske Pikej, hans opvækst og det første 
møde med kastesystemet, og om hans 
forelskelse i en svensk pige, der resulterer i en 
cykeltur fra Indien til Sverige for at finde hende 
igen. 

 

Film 

 

The Darjeeling Limited 

Tre amerikanske brødre, der ikke har set 
hinanden siden faderens død for et år siden, tager 
på en farverig togrejse gennem Indien for at finde 
sammen igen. 

Instruktør: Wes Anderson   År: 
2007 

Skuespillere: Owen Wilson, Adrien Brody, Jason 
Schwartzman, Amara Karan 

 

Gandhi 

Biografisk skildring af Mahatma Gandhi. Fra han i 
1893 som indisk advokat i Sydafrika oplever 
racismen, hans arbejde med passiv modstand i 
Indien, hvor han medvirker til at befri Indien fra 
det engelske kolonistyre, til han i 1948 bliver 
skudt af en hindu-fanatiker. 

Instruktør: Richard Attenborough  År: 1982 

Skuespillere: Ben Kingsley, Candice Bergen, 
Edward Fox, John Gielgud 
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The lunchbox 

Hver dag laver den unge husmor, Ila, sin mands 
madpakke, der bliver leveret med Mumbai's 
berømte udbringningssystem, som aldrig laver 
fejl. Alligevel bliver hendes madpakke fejlleveret til 
en pensionsmoden enkemand. Da ægtemanden 
ikke opdager noget, starter hun en 
korrespondance med enkemanden. 

Instruktør: Ritesh Batra   År: 2013 

Skuespillere: Irrfan Khan, Nimrat Kaur, 
Nawazuddin Siddiqui 

 

Monsoon wedding 

Aditi skal giftes, og bryllupsgæsterne strømmer til 
Delhi. Det er et arrangeret ægteskab, som ikke er 
let at acceptere for den selvstændige Aditi. Brud 
og gom forsøger dog famlende at lære hinanden 
at kende, mens der foregår adskillige dramaer i 
familien. 

Instruktør: Mira Nair   År: 2001 

Skuespillere: Naseeruddin Shah, Lillete Dubey, 
Shefali Shetty 
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Partition 

Gian Singh har tjent i Den Indiske Hær under 
britisk styre og er vendt hjem til det delte Indien 
efter 1947. I skoven finder han den muslimske 
pige Naseem, der er på flugt fra hans 
landsmænd, de lokale sikher. Gian skjuler 
Naseem, de forelsker sig, bliver gift og får en søn. 
Historien tager en katastrofal vending da Naseem, 
ved venlige englænderes mellemkomst, får 
mulighed for at rejse tilbage til Pakistan, for at 
møde den del af hendes familie, der har overlevet 
sikhernes massakre på gennemrejsende 
muslimer. 

Instruktør: Vic Sarin   År: 2006 

Skuespillere: Jimi Mistry, Kristin Kreuk, Neve 
Campbell, John Light, Irrfan Khan 

Slimdog millionaire 

Jamal har en stor del af sit liv levet som gadebarn 
i den indiske by Mumbai. Da han en dag klarer sig 
overraskende godt i quizzen Hvem vil være 
millionær, bliver han anholdt og mistænkt for at 
snyde. 

Instruktør: Danny Boyle   År: 2008 

Skuespillere: Dev Patel, Tanay Hemant Chheda, 
Ayush Manesh Khedekar 

 

Stolthed & brudgom 

Familien Bakshi har fire giftemodne døtre, men 
den smukke og egenrådige Lalita insisterer på 
kun at gifte sig af kærlighed. 

Instruktør: Gurinder Chadha   År: 
2004 

Skuespillere: Aishwarya Rai, Martin Henderson, 
Nadira Babber 
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Kogebøger 

 

Smag på Indien / Sunil Vajayakar (64.102) 

Mere end 100 klassiske retter fra det indiske 
køkken. Alle opskrifter er illustreret med 
farvefotos. 

 

 

 

 

Sreedharan, Das: Indisk mad - helt enkelt 
(64.102) 

Indhold: Ingredienser ; Indiske forretter, snacks 
og chutneyer ; Indiske supper, salater og 
småretter ; Indiske bælgfrugter, ost og æg ; 
Indiske grøntsager ; Indiske fisk og skaldyr ; 
Indisk fjerkræ og kød ; Indisk brød og ris ; 
Indiske desserter og drinks  


