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Når man i 1920‘erne bevægede sig rundt i Østen, måtte man være forberedt på, at rejsen ikke altid gik som
planlagt. Det var til gengæld noget af det, der tiltrak den ivrige eventyrer Aage Krarup Nielsen, da han
begyndte sin rejse i det, han kalder Bagindien. En tur, der egentlig skulle have set ganske anderledes ud, endte
med at blive en improviseret rejse med karavane fra Mandalay i nutidens Myanmar til Moskva. På rejsen
oplever han lokalbefolkningen og dens skikke helt tæt på. Han rejser med karavanen af den farlige vej gennem
Indien. Med sig har de en eskorte til at forsvare dem mod de røvere, de højst sandsynligt vil støde på
undervejs. Det bliver en eventyrlig rejse, som tegner et unikt billede af Asien mellem to verdenskrige.Aage
Krarup Nielsen (1891-1972) var en dansk skibslæge og forfatter, der er kendt for sine spændende
rejseskildringer. Han udgav over 20 bøger om rejser til lande som Burma, Rusland og Karriol, hvor han mødte
alt fra kannibaler til paradisfugle. Gennem sit liv blev Aage Krarup Nielsen tildelt en lang række
arbejdslegater, blandt andet Gyldendals Boglegat, Kaptajn H.C. Lundgreens Legat og Statens Kunstfonds
prestigiøse livsvarige ydelse.
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