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Brudstykker af det moderne Indien Peter Johansen Hent PDF Indien bliver blandt de toneangivende nationer i
det 21. århundrede; politisk, økonomisk og kulturelt. Alligevel er fortællingen om Indien ofte hjemsøgt af
fortidens spøgelser; enten fanget i et spind af orientalsk mystik, med tilhørende yogier, guruer og fakirer på
sømmåtter, eller et land, fattig og forarmet og bundkorrupt, med kvinder og kasteløse fanget på bunden.
Brudstykker af det moderne Indien bidrager til en mere nuanceret forståelse af Indien, og til at skærpe

interessen for et land, som vi har al mulig grund til at beskæftige os med. Bogen er skrevet af en fagmand i et
formidlingsvenligt sprog. Den henvender sig til enhver, som ønsker at blive klogere på Indien, dét være sig
turister og erhvervsfolk klar til afrejse, studerende på gymnasie- og universitetsniveau og alle andre, som
ønsker at forstå, hvad der rører sig i landet, der bliver toneangivende i det 21. århundrede. 4 stjerner i
Politiken Hans skrivestil er klar og velunderbygget, og samtidig undgår han at falde i den fælde, som

kendetegner mange andre bøger om blandt andet Indien og Kina. ... en særdeles vellykket bog. ... et godt
valg, hvis man ønsker at blive klogere på Indien og dermed også den nye verdensorden. (Politiken, 29. okt

2017)
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