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Jag vill berätta om mitt älskade Thailand som blivit mitt andra hem-
land. Jag reste en gång för länge sedan ensam med min son som då
bara var 4 år. Det var tänkt som en sådan resa som man gör en gång i
livet. Vi skulle rå om varandra och ha roligt. Det gick väldigt bra i
Thailand. Det är lätt att leva här och att resa med barn också. Det är
verkligen leendets land. Thailändarna älskar barn, här finns alltid
någon som sträcker ut armarna, ler, jollrar och leker. Vi hade lätt att
få kompisar. Det blev fler resor, ofta 2 per år. Thailand blev också
mer än semester. Det blev massa barn, hjälpverksamhet, cykling och
äventyrsresor ut över det vanliga. Vi kom i kontakt med barn som

levde på gatan och under broar och speciellt fångade barnen som bor
på ett barnhem för hiv positiva mitt hjärta. De har fått en egen bok,
"Barnen som ingen vill ha." Som bonusmaterial finns vissa delar av
den boken med här också. Jag vill dela dofter, känslor, intryck och
upplevelser och hoppas kunna få glädjen, reslusten och kärleken till
detta land att smitta av sig på dig. Med en fot i Sverige, den hör lite
hemma i Norge med och så den andra i Thailand lär jag mig och ser
varje dag spännande olikheter. Jag är glad att jag har kunnat och att
jag har tagit chansen. Har du aldrig varit i Asien förstår jag att det är
skrämmande att ta steget första gången, det var det för mig också.



Men det var mycket lättare än jag såg framför mig, Min förhoppning
är att denna bok ska inspirera och ge dig lust. Trevlig resa, ha kul

och våga testa nytt.
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