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Asiatiske lækkerier Kenno Simonsen Hent PDF Forlaget skriver: Da 50-årige Lars en dag kommer til middag
hos en gammel ven, og vennens kone præsenterer ham for sin thailandske veninde Noi, vender det op og ned

på hans liv. Efter kun at have kendt hende i få måneder, gifter han sig med den eksotiske skønhed, hvis
baggrund han ikke forstår.

Selv om begge parter indgår ægteskabet med de bedste intentioner, er deres forventninger vidt forskellige.
Men er de gode intentioner nok til at overvinde de kulturelle forskelle?

På deres vej løber de ind i en række dilemmaer: For Lars er det ikke blot omgivelsernes reaktion på en
midaldrende dansk mands ægteskab med en ung, thailandsk kvinde, der skal tackles. Det bliver også et opgør

med hans egne fordomme. Noi klemmes mellem en dysfungerende families forventninger og en dansk
virkelighed, der langt fra altid lever op til disse. Løsningerne, de vælger, bringer dem i nærkontakt med politi

og retsvæsen, en afpresser, en thailandsk massageklinik samt adskillige asiatiske lækkerier.
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kendt hende i få måneder, gifter han sig med den eksotiske skønhed,
hvis baggrund han ikke forstår.

Selv om begge parter indgår ægteskabet med de bedste intentioner,
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