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»Ett briljant arbete ... (Sören) har en närmast unik förmåga att ge
läsaren komplicerade fakta på ett begripligt - och framförallt -

överskådligt sätt.« Arvika Nyheter

» En framställning med flykt och fläkt, intensitet, liv och personligt
engagemang Sören Wibecks bok om Indiens historia kan verkligen

rekommenderas.« Jönköpingsposten

»Sören Wibecks vetenskapliga bakgrund avspeglar sig främst i det
omfattande källmaterialet och den objektiva källkritiken. Hans

journalistiska bakgrund märks i det flytande och lättlästa språket. I
princip skulle man kunna sträckläsa boken ... en enastående insats.«

Ölandsbladet

»När man väl börjat läsa är det svårt att lägga undan boken, likt en
roman byggs stämningen och spänningen upp mer och mer och
parallellerna till idag gör att det inte känns torrt och tråkigt.«

Indien.nu



» ... hans språk och kunskaper i ämnet känns mycket initierade ... Jag
skulle rekommendera boken varmt till att som är intresserade av

Indien.« Folket i bild

»Välskrivet och intressant ... När man väl börjat läsa är det svårt att
lägga undan boken, likt en roman byggs stämningen och spänningen

upp mer och mer.« Indien.nu

» Rekommenderas för den som på ett enkelt och lättillgängligt sätt
vill få en översikt över och ingång till Indien som samhälle - idag

och i det förflutna.« Historielärarnas förening

Indiens historia är dramatisk, myllrande, färgstark och helt olik vår
egen. Redan för 400 år sedan var mogulriket en av världens rikaste
stormakter som byggde eviga monument som Taj Mahal och Röda
fortet i Delhi. Men Sören Wibeck startar långt dessförinnan, när han
kunnigt och personligt skildrar landets utveckling från 3000-talet f.

Kr. fram till idag. Religionernas utveckling, de stora politiska
skeendena, kolonialtiden, självständighetsrörelsen och kastväsendet
är några av de ämnen som vi lär känna på vägen fram till dagens

Indien, som präglas av både stark ekonomisk tillväxt och fattigdom.

Sören Wibeck (1951-2012) var journalist på Sveriges Radios
livsåskådningsredaktion. Han var även en van världsresenär, som
tillbringade långa perioder i Indien. Sören Wibeck skrev en mängd
böcker inom religion och historia, däribland Religionernas historia
(2003), Jesus - jude, rebell, gud? (2007) och Ett land två folk. Israel-

Palestina-konfliktens historia (2009).
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