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Når man nu står der med rygsækken pakket og kikker forventningsfuldt på sin billet til Asien & omegn, ser
man allerede de gyldne sandstrande, palmetræerne og eksotiske templer for sig og spekulerer ikke fem flade

ører på, hvad der muligvis kan gå skævt.

Og alligevel kommer man ofte pokkers galt af sted. Hver gang faktisk, på een eller anden måde.

Hvordan gik det til, at man pludselig for vild på en bjergtop i Nepal, landede i en borgerkrig på Sri Lanka,
blev jagtet af elefanter i Thailand eller endte på en indonesisk vulkan i udbrud midt i et tropisk uvejr?

Nogle mennesker har beklageligvis evnen til at få rodet sig ind i den ene uoverskuelige situation efter den
anden, og i denne bog har forfatteren samlet sine vildeste og mest absurde oplevelser fra et forrygende

rejseliv.
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