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brugt mindreårige thaipiger som modeller på Gauguin-inspirerede nøgenfotos til sin kommende udstilling på
Statens Museum for Kunst. ’Sexskandalen’ eksploderer i de hjemlige medier, mens kunstneren går under

jorden i sit thailandske eksil, nær den syndige badeby Pattaya. Skarpt forfulgt af to meget forskellige danske
journalister, der på hver deres måde forsøger at holde hovedet koldt i en dampende varm, tropisk noir-kulisse
fuld af korrupte politifolk, sociale kontraster, buddhistisk mystik og seksuelle fristelser … SOLEN SKINNER

ALDRIG PÅ EN GO-GO BAR er en hårdkogt, satirisk roman om mænd i krise, medier i selvsving og
middelklasse på udebane. I et globaliseret årti, hvor det hvide Vestens moralske og politiske korrekthed har
svært ved at matche den virkelige verden under fremmede himmelstrøg. ****** - Femina ***** - Alt for
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En berømt, ældre dansk kunstner har angiveligt brugt mindreårige
thaipiger som modeller på Gauguin-inspirerede nøgenfotos til sin
kommende udstilling på Statens Museum for Kunst. ’Sexskandalen’
eksploderer i de hjemlige medier, mens kunstneren går under jorden i
sit thailandske eksil, nær den syndige badeby Pattaya. Skarpt forfulgt
af to meget forskellige danske journalister, der på hver deres måde
forsøger at holde hovedet koldt i en dampende varm, tropisk noir-
kulisse fuld af korrupte politifolk, sociale kontraster, buddhistisk
mystik og seksuelle fristelser … SOLEN SKINNER ALDRIG PÅ
EN GO-GO BAR er en hårdkogt, satirisk roman om mænd i krise,
medier i selvsving og middelklasse på udebane. I et globaliseret årti,
hvor det hvide Vestens moralske og politiske korrekthed har svært
ved at matche den virkelige verden under fremmede himmelstrøg.
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