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Vejen til Indien. En klassiker af E.M. Forster E.M. Forster Hent PDF Klassiker. Da den unge Adela Quested
ankommer til den indiske by Chandrapore for at møde sin tilkommende, en britisk embedsmand, skuffes hun
over hans og de øvrige englænderes reserverede og fordomsfulde holdning over for det indiske samfund. Hun
selv tilstræber en anderledes åbenhed og slutter venskab med den muslimske læge dr. Aziz, som inviterer

hende ud på en udflugt til de nærliggende Marabarhuler.
Men noget går galt på turen, og venskabet forvandles til en konflikt, som lynhurtigt forplanter sig til de

befolkningsgrupper, de to repræsenterer.

Vejen til Indien er et hovedværk i engelsk litteratur og en stor roman om det vanskelige møde mellem vidt
forskellige kulturer.

E. M. Forster (1879-1970) er en af Englands helt store forfattere fra det 20. århundrede. Han var tillige
samfundsdebattør og et prominent medlem af Bloomsbury-gruppen. Hans værker tæller foruden Vejen til

Indien bl.a. Værelse med udsigt og Howards End. Både de nævnte bøger og de filmatiseringer, der blev lavet
af dem mellem 1985 og 1992, har i dag klassikerstatus.
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