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Narrating India Hent PDF Forlaget skriver: Narrating India er en antologi, der kredser om Indien. I kapitler
opdelt efter temaer præsenteres subkontinentets historie og kultur gennem en eklektisk blanding af litteratur,
fakta, billedkunst, reklamer, bollywood-film og endda madopskrifter. Antologien fungerer både som en

introduktion til Indien, men også som en polemisk håndbog, der opfordrer til at gå på opdagelse.

Bogen bruger arbejdsspørgsmål med naturlig stilladsering. Der er introduktion af begreber, der er glossering,
og der er præsentation af analysemetoder. Der lægges gennemgående op til debat af både konkrete sager, men

også af mere abstrakte begreber.

Narrating India indeholder tekster af bl.a. Salman Rushdie, R.K. Narayan, E.M. Forster, Chuck Palahniuk,
Shashi Deshpande, Mohsin Hamid og mange, mange flere. Tilsammen udgøre de mange forfattere og
kunstnere nye og gamle stemmer, der fortæller om Indien. Indefra og udefra. fra fortiden og fra nutiden.
Desuden foreslår antologien supplerende litteratur og indgangsvinkler, som kan udforskes i plenum eller
individuelt ved større opgaver. Bagerst i bogen er der en værktøjskasse med anbefalede teorier og metoder,

der kan åbne for nye aspekter.

Da Narrating India indeholder forskelligartede tekster med skiftende sværhedsgrad og omfang, kan bogen
bruges til både A- og B-niveau engelsk på de gymnasiale uddannelser samt introducerende kurser på højere

læreanstalter.
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