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Den thailandske turistdestination Pattaya har mange ansigter. Et af disse viser byen som et af virkelighedens
svar på Sin City. Den er knap så voldelig, men til gengæld er den med sine mange gogobarer og letlevende
damer mindst lige så lastefuld. Mange af turisterne, som besøger Pattaya, er enlige mænd. De kommer til byen
for at more sig, rekreere og for at finde kærligheden. Rotter i Pattaya er en roman om nogle af disse mænd.
Hver især er de meget forskellige, og ingen af dem kender hinanden på forhånd, men på forunderlig vis
krydses deres veje igen og igen.
Og for flere af dem viser opholdet i Pattaya sig at have voldsomme og uoprettelige konsekvenser.
Uddrag af bogen Gogobaren var velbesøgt, alle gæster var mænd. Enkelte af dem var under tredive, men de
fleste var aldrende hipstere med engleansigter. Med tågesynet havde han set folk som disse mange gange før. I
deres hjemlande optrådte de som marionetdukker, hvis bevægelser via usynlige tråde blev ført af dukkeførere
og hellig konformitet. Men her i Pattaya havde de frigjort sig fra trådene og levede frigjort – i en døs af
alkohol og lettilgængelige kvindekroppe. Manden ved bordet til venstre for Kim fiskede en pakke smøger
frem og tændte med lighter en af cigaretterne. Straks tog han et kraftigt sug, inhalerede og pustede med
velbehag røgen ud igen. Under hele akten havde han øjnene stift rettet mod pigerne på forhøjningen foran sig.

Om forfatteren Maik Jensen er født 1962 i Frederikshavn, hvor han stadig har sin base. Han holder meget af
at rejse, og især Thailand har vundet hans hjerte. Derfor udspiller store dele af forfatterskabet sig i netop dette
land. Han har tidligere udgivet romanerne I Garudas klør og Broerne i Kanchanaburi.
Benn Q – når han er bedst ”For Ebbe var krigen ikke slut, selvom han aldrig talte om den. Thailand is de
nummer-1-bestemming voor digital nomads: het is er goedkoop, mooi en de bevolking loopt altijd met een
glimlach rond.
Der findes masser af vestlige restaurantkæder i turistområderne, som det fremgår af den lille kollage, jeg
har lavet til højre. Pattaya Portalen - Din portal om Pattaya i Thailand. Thailand is de nummer-1-bestemming
voor digital nomads: het is er goedkoop, mooi en de bevolking loopt altijd met een glimlach rond. Pattaya
Portalen - Din portal om Pattaya i Thailand. Thailand is de nummer-1-bestemming voor digital nomads: het is
er goedkoop, mooi en de bevolking loopt altijd met een glimlach rond.
Toch is niet iedereen. Her finder du nyheder fra DR og alle vores TV og Radio kanaler live og on demand når du har lyst. Her finder du nyheder fra DR og alle vores TV og Radio kanaler live og on demand - når du
har lyst. Benn Q – når han er bedst ”For Ebbe var krigen ikke slut, selvom han aldrig talte om den. Den
havde taget bopæl i ham, han var som en tavs bonde, der. Pattaya Portalen - Din portal om Pattaya i Thailand.
Benn Q – når han er bedst ”For Ebbe var krigen ikke slut, selvom han aldrig talte om den. Der findes masser
af vestlige restaurantkæder i turistområderne, som det fremgår af den lille kollage, jeg har lavet til højre.
Der findes masser af vestlige restaurantkæder i turistområderne, som det fremgår af den lille kollage, jeg
har lavet til højre. Toch is niet iedereen. Så reelt kan.

