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De andres liv Neel Mukherjee Hent PDF Den indiskfødte forfatter Neel Mukherjee har begået en

kalejdoskopisk roman om et indisk samfund i dyb konflikt med sig selv. De andres liv dissekerer en nations
sjæl, mens den udfolder en families historie og giver læseren et sanseligt og dybdegående indblik i det stærkt
traditionsbundne og ulige indiske samfund i 1960-1970’erne. I De andres liv møder vi familien Ghosh. På

traditionel vis bor de tre generationer i samme hus, den aldrende patriark der har svært ved at slippe tøjlerne i
familievirksomheden, de tre sønner som med vekslende interesse og dygtighed skal redde den gennem svære
tider og arbejderuroligheder, og alle kvinderne som styrer det daglige liv og tjenestefolkene. Uden at familien
har bemærket det er Supratik, en af sønnerne, blevet involveret i ekstremistisk politisk aktivisme. Anført af en
idealistisk trang til at ændre sit liv og verden omkring sig, efterlader han sig kun et brev før han forsvinder.
Det er en tid præget af turbulens, af uundgåelige forandringer, kløften mellem generationerne og mellem de
rige og de fattige har aldrig været større. “Mukherjee forfærder og henrykker os på en gang.” – A.S. BYATT,
THE GUARDIAN “En fremragende roman: fængslende, medfølende og kompleks, levende, musikalsk og
vild.” – ROSE TREMAIN “Det er vildt, hensynsløst og brutalt ærligt.” – ANITA DESAI På shortlisten til

Man Booker-prisen
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