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Thailand – medaljonens for- og bagside Knud Kasander Hent PDF Thailand er på mange måder et
vidunderligt land, men der er bestemt også negative ting at sige om det. Denne bog gør begge dele.

Knud Kasander har boet i landet i knap ti år og er kommet helt tæt ind på lokalbefolkningen, som han altid
har boet iblandt. Udgangspunktet for beretningen er et gay-miljø, men mange af de skæbner, der beskrives,
kunne lige såvel have været piger. Der er solstrålehistorier og rørende beretninger om boys, og der fortælles
om turister, som troede, at de havde fundet den store kærlighed, men som blev dybt skuffede. Ligeledes

fortælles der om løgnen, der er en indgroet del af thaiernes kultur.
Knud Kasander fortæller også om sit eget liv, eksempelvis om hvordan han to gange – uberettiget – blev

fængslet og dømt til udvisning, samt hvordan det alligevel lykkedes at blive boende.

Uddrag af bogen
Så slukkede jeg lyset på værelset og styrtede op på taget og klatrede over på min nabos tag. Døren, der førte
til trappen ned, var låst. Så klatrede jeg over til det næste tag. Døren ned var også låst der. Derfra klatrede jeg
videre til det sidste tag på bygningen. Så kunne jeg ikke komme længere. Der var rigtig langt ned – nok 9-10
meter. Til alt held stod tagdøren til den bygning, jeg var strandet på, åben, hvilket i øvrigt var uforsvarligt.
Det var min eneste mulighed for at komme ned, men den førte ned til en bar, som jeg ikke ville betegne som
venligsindet. Jeg besluttede derfor at blive oppe på taget, hvorfra jeg diskret kunne holde øje med taget på

min egen bar. Jeg ville kun gå ned, hvis jeg så nogen komme ud dér.

Om forfatteren
Knud Kasander er et pseudonym for bogens forfatter. Det kan ikke udelukkes, at bogens beretning om
Thailands største kriminalorganisation vil kunne give risiko for repressalier. For at minimere denne er

forfatterens identitet derfor ikke oplyst.
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