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Bhowani Ekspressen John Masters Hent PDF I 1940'ernes Indien gør englænderne sig klar til at forlade landet
efter mange års kolonisering. Med landets uafhængighed følger en længe ventet frihed, men også uundgåelige
spændinger og konflikter. Den unge Victoria Jones, der er halvt inder og halvt englænder, forsøger at navigere
i tilværelsen, splittet mellem de to kulturer og de tre mænd, der elsker hende. Dette er John Masters fjerde
bog om et Indien, der kæmper med dets nye identitet som uafhængigt styre. "Bhowani Ekspressen" blev
filmatiseret i 1956, med Ava Gardner i hovedrollen. John Masters (1914-1983) var en indiskfødt engelsk
forfatter og militærmand. Efter sin barndom i England vendte han tilbage til Indien, hvor han blandt andet
blev oberstløjtnant, efter mange års militærtjeneste. Efter Anden Verdenskrig, hvor han havde kæmpet i
Nærøsten, flyttede han til USA. Her skrev han en række store romaner om det britiske imperium i Indien,

hvoraf flere blev internationale bestsellere.
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