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SOUVENIRS FRA THAILAND Mogens Lyhne Hent PDF Den velhavende 61-årige læge Martin Fønss har
det helt fint med sin singletilværelse – lige indtil han på en rejse i Thailand forelsker sig i sexarbejderen Noi,
der kun er halvt så gammel som ham. Det bliver til en dramatisk historie, som fortælles af Martin selv og af
en lang række andre mennesker. En historie om seksualitetens mange aspekter og om konflikter mellem
generationer og kulturer. Om skånselsløse gangstere og griske slægtninge. Om en arv, der skal fordeles, to

kvinder, som flygter fra en utålelig tilværelse, og et par børn, som nægter at give op, selv om de har alle odds
imod sig.

En højspændt, romantisk thriller, med rædsel og begær, humor og store følelser, med provokationer og stille
eftertanke.

Uddrag af bogen
Det er svært at holde øjnene fra hendes ikke særligt store, men tilsyneladende velformede bryster, de slanke,
brune ben. Måske skulle jeg, ligesom alle andre, se stort på det røde flag og spurte ud i vandet, selv om det
næppe vil give ret meget af en kold afvaskning. Jeg vender ryggen til pigen og holder fokus på min bog.

Men et øjeblik efter vender jeg mig igen. Hun ser op, og denne gang fastholder hun mit blik. Der sker et eller
andet, noget jeg aldrig før har oplevet – noget helt fantastisk. Som om jeg omsider har fundet kvinden i mit
liv. En fuldstændig latterlig gammelmandsfantasi, som jeg aldrig nogen sinde vil vove at afsløre for nogen,
men det ændrer ikke ved den lykkefølelse, der gennemstrømmer mig. Jeg smiler til den unge kvinde. Og ved

Gud i sin høje himmel – hun smiler tilbage.

Om forfatteren
Mogens Lyhne (f. 1945) debuterede i 1974 med romanen Anders og damerne. Sidenhen er der kommet en hel
del begynderlæsning, små fagbøger, ungdomsromaner, eventyr og science fiction. Som pensionist, efter 40 år

som lærer, har han – selv om børnebørnene kræver deres – omsider fået tid til et større bogprojekt.

 

Den velhavende 61-årige læge Martin Fønss har det helt fint med sin
singletilværelse – lige indtil han på en rejse i Thailand forelsker sig i
sexarbejderen Noi, der kun er halvt så gammel som ham. Det bliver
til en dramatisk historie, som fortælles af Martin selv og af en lang
række andre mennesker. En historie om seksualitetens mange
aspekter og om konflikter mellem generationer og kulturer. Om
skånselsløse gangstere og griske slægtninge. Om en arv, der skal
fordeles, to kvinder, som flygter fra en utålelig tilværelse, og et par
børn, som nægter at give op, selv om de har alle odds imod sig.
En højspændt, romantisk thriller, med rædsel og begær, humor og

store følelser, med provokationer og stille eftertanke.

Uddrag af bogen
Det er svært at holde øjnene fra hendes ikke særligt store, men
tilsyneladende velformede bryster, de slanke, brune ben. Måske

skulle jeg, ligesom alle andre, se stort på det røde flag og spurte ud i
vandet, selv om det næppe vil give ret meget af en kold afvaskning.

Jeg vender ryggen til pigen og holder fokus på min bog.
Men et øjeblik efter vender jeg mig igen. Hun ser op, og denne gang
fastholder hun mit blik. Der sker et eller andet, noget jeg aldrig før
har oplevet – noget helt fantastisk. Som om jeg omsider har fundet



kvinden i mit liv. En fuldstændig latterlig gammelmandsfantasi, som
jeg aldrig nogen sinde vil vove at afsløre for nogen, men det ændrer
ikke ved den lykkefølelse, der gennemstrømmer mig. Jeg smiler til
den unge kvinde. Og ved Gud i sin høje himmel – hun smiler tilbage.

Om forfatteren
Mogens Lyhne (f. 1945) debuterede i 1974 med romanen Anders og
damerne. Sidenhen er der kommet en hel del begynderlæsning, små

fagbøger, ungdomsromaner, eventyr og science fiction. Som
pensionist, efter 40 år som lærer, har han – selv om børnebørnene

kræver deres – omsider fået tid til et større bogprojekt.
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