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møde med Indien:   Det er teosoffen Erna, som vi først møder, mens hun er ansat som privatlærer på et stort
gods på Lolland, og som senere bliver husbestyrerinde hos Indiens første premierminister, Jawaharlal Nehru,
og det er missionæren Mariane, der rejser til Indien for at udbrede kristendommen, bliver optaget af Gandhi
og hans kamp for Indiens uafhængighed og efterhånden bliver gode venner og fortrolig med ham.  De to

kvinder er vidt forskellige af såvel statur som temperament; men fælles for dem er, at deres tro og
overbevisning fører dem til Indien, hvor de tilbringer fyrre år. For den ene er det eventyr og for den anden et
kald, men begge er parate til at betale prisen, både den materielle og den åndelige, for deres usædvanlige

valg.
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