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Bombay Takeaway : Indien genom maten Malin Mendel Westberg boken PDF I landet där en vanlig
hälsningsfras lyder ”Har du ätit?” har maten såklart en enorm betydelse. Mat är kultur, politik och

religion.Lunchtallriken skvallrar om varifrån en person kommer, vilken religion den tillhör och dess sociala
status.SVTs medarbetare i Indien, Malin Mendel Westberg, berättar i sin rikt illustrerade reportagebok om
staden där allt händer och där Indiens ökade betydelse är tydlig. Utvecklingen går i rasande fart och allt fler
söker sig till Bombay, vilket för med sig trängsel och skyhöga lägenhetspriser men också stora möjligheter. I
tjugo fascinerande kapitel träffar hon allt från filmskapare som ser bättre karriärmöjligheter i Bollywood än i

väst, till politiker vars karriärer avgörs av lökpriset. Malin äter på Madonnas favorithak, träffar
huvudpersonerna i filmen Slumdog Millionaire, och följer den vindlande vägen för en av alla hundratusentals

luncher som levereras av så kallade dabbawallas via cykel genom Bombays galna trafik.

 

I landet där en vanlig hälsningsfras lyder ”Har du ätit?” har maten
såklart en enorm betydelse. Mat är kultur, politik och

religion.Lunchtallriken skvallrar om varifrån en person kommer,
vilken religion den tillhör och dess sociala status.SVTs medarbetare i

Indien, Malin Mendel Westberg, berättar i sin rikt illustrerade
reportagebok om staden där allt händer och där Indiens ökade

betydelse är tydlig. Utvecklingen går i rasande fart och allt fler söker
sig till Bombay, vilket för med sig trängsel och skyhöga

lägenhetspriser men också stora möjligheter. I tjugo fascinerande
kapitel träffar hon allt från filmskapare som ser bättre

karriärmöjligheter i Bollywood än i väst, till politiker vars karriärer
avgörs av lökpriset. Malin äter på Madonnas favorithak, träffar
huvudpersonerna i filmen Slumdog Millionaire, och följer den

vindlande vägen för en av alla hundratusentals luncher som levereras
av så kallade dabbawallas via cykel genom Bombays galna trafik.

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Bombay Takeaway : Indien genom maten&s=sebooks

