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Rotter i Pattaya Maik Jensen Hent PDF 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.

 

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.
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