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Varje år reser tusentals svenska män till Sydostasiens 
pärla för a�  leva ut sina drömmar om sex utan krav 
och konsekvenser. Samtidigt klagar de på hur Sverige 
dukar under av feminism och invandringskollaps.

Journalisten Joakim Medin wallra� ar bland 
sexköpare och exilsvenskar i populära turistmål 
som Pa� aya och Phuket. På klubbar, mc-trä� ar och 
bordeller möter han män som aldrig skulle tala öppet 
om sina äventyr hemma i Sverige, men som på plats i 
Thailand är chockerande frispråkiga.

Joakim Medin (f. 1984)
är frilansjournalist, förfa� are och 

fotograf. Han har tidigare skrivit 
böckerna Orbánistan (Verbal, 2018) 

och Kobane (Leopard, 2016).
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»Säg a�  jag knullar fyra tjejer hemma 
i Sverige. Det är 10 000 kronor. Här 
nere kan jag knulla 23 tjejer för de 
pengarna. FY FAN vilken skillnad!«

– David

»Vissa av killarna som kommer hit får 
aldrig någonsin ligga hemma. Dels för 
a�  de är så töntiga, men också för a�  
vissa tjejer hemma behandlar sin fi � a 
som a�  den vore av guld.«

– Fredrik
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