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Personliste

Lakshmi Shastri: 30-årig hennakunstner, bor i Jaipur.

Radha: Lakshmis 13-årige søster, født, efter Lakshmi rejste fra 
sin landsby.

Malik: Lakshmis assistent, syv eller otte år gammel (han ved 
det ikke selv), muslim, bor i den overbefolkede slum sam-
men med sin moster og sine fætre og kusiner. 

Parvati Singh: 35-årig frue i de højere kredse, gift med Samir 
Singh, mor til Ravi og Govind Singh, !ern slægtning til den 
indiske kongelige familie.

Samir Singh: anerkendt arkitekt fra en højkastefamilie i Raj-
put, gift med Parvati Singh og far til Ravi og Govind Singh.
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Ravi Singh: 17 år, Parvati og Samir Singhs søn, går på kost-
skolen på Mayo College (et par timers kørsel fra Jaipur).

Lala: ugift hushjælp, ansat gennem mange år hos familien 
Singh.

Sheela Sharma: 15 år, datter af mr. og mrs. V.M. Sharma, et 
velhavende braminsk ægtepar med beskeden herkomst.

Mr. V.M. Sharma: o!ciel bygherre for den kongelige familie i 
Jaipur, gift med mrs. Sharma, far til "re, deriblandt Sheela 
Sharma, som er hans yngste datter.

Jay Kumar: Samir Singhs ven fra deres studietid i Oxford, 
praktiserende læge i Shimla (ved foden af Himalaya, 11  
timers kørsel fra Jaipur).

Mrs. Iyengar: Lakshmis værtinde i Jaipur.

Mr. Pandey: Lakshmis nabo og lejer hos mrs. Iyengar, Sheela 
Sharmas musiklærer.

Hari Shastri: Lakshmis mand, som hun forlod efter få års ægte-
skab.

Saas: betyder ‘svigermor’ på hindi; når Lakshmi omtaler sin 
saas, refererer hun til Haris mor; når en kvinde tiltaler en 
sviger mor direkte, siger hun ‘Saasuji’ for at vise sin respekt.

Mrs. Joyce Harris: ung britisk kvinde, gift med en britisk of-
"cer, der er en del af overgangsstyrken i Jaipur i forbindelse 
med overdragelsen af det britiske herredømme.

Hennakunstneren.indd   10 10/12/2021   10.52



11

Mrs. Jeremy Harris: Joyce Harris’ svigermor.

Pitaji: betyder ‘far’ på hindi.

Maa: betyder ‘mor’ på hindi.

Munchi: gammel mand i Lakshmis landsby, som lærte Lak shi-
mi at tegne og Radha at blande maling.

Kanta Agarwal: 26 år, gift med Manu Agarwal, uddannet i 
England, stammer fra en litterær familie i Calcutta.

Manu Agarwal: paladsforvalter for den kongelige familie i 
Jaipur, gift med Kanta, uddannet i England, i familie med  
familien Sharma.

Baju: har altid tjent hos Kanta og Manu Agarwal.

Maharajaen af Jaipur: en front!gur efter opnåelsen af uafhæn-
gighed, den højest rangerede kongelige i byen, har store jord-
besiddelser, er meget velhavende, ejer "ere paladser i Jaipur.

Naraya: bygmester, opfører Lakshmis nye hus i Jaipur.

Maharani Indira: maharajaens stedmor, gift med den nu afdøde 
maharaja af Jaipur, barnløs, også omtalt som enkedronning.

Maharani Latika: den nuværende maharajas hustru, 31 år, ud-
dannet i Schweiz.

Madho Singh: maharani Indiras papegøje.
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Geeta: enke, Samir Singhs nuværende elskerinde.

Mrs. Patel: en af Lakshmis loyale hennakunder, ejer et hotel.

En ordliste over hinduistiske, franske og engelske ord kan !n-
des bagerst i bogen.
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