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Vi skulle vilio börio med ott tocko ollo er som stöller upp som spelledore i

KULT på SYDCON-95, TACK!

Vi hoppos ott ingo oklorheter föreligger efter det ott ni löst igenom öventyret.
Skulle det göro det finns vi på nedonstående telefonnummer.

Allo drömmor, hondouts och rollbeskrivningor kommer ott finnos upp-
kopierode åt er på spelledorgenomgångorno.

Må väl och vi ses på SYDCON

Micke & Olo

Våna telefonnummer ifall ni skulle behöva kontakta oss

.. IIi.I:

Ola: O4O-29O429

Micke: 040-79861
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Till sist vill iog också påpeko ott vi ör direkt onsvorigo för en viss

del ov den hör behondlingen ov born. Sextio procent - mer ön
halften - ov de små prostituerode vi hor f<irha* hor hoft kontokt med
vösterländsko pedofiler. Det hönder året om ott mön köper en

flygbiliett till Bongkok enbort för ott unno sig någro nötters umgönge
med små flickor eller poikor på tio tolv år. Det som hos oss kon ledo
till föngelse kostor där boro en hondfull dollor. Och det ör könt,
omtolot och omskrivet. För ott ra#ardigo sig hor pedofilerno
utformot en filosofi om "den nyo körleken", en blondning ov dåligo
kulturello orgument och reno lögner. Filosofin är boro en

förevöndning för qtt legitimero ett brott. De prostituerode låter sig

inte luros. De hor geft pedofilerno ett öknomn: "krokodilerno".

Vi hor tröffot mångo ov dem. De är inte homosexuello, som iog
så ofto ha*. Vår e#orenhet är ott det inte finns någon koppling
mellon homosexuolitet och pedofili. "Krokodilen" är oflost en vonlig
fomiliefor, offörsmon, lörore, orbetore, orkitekt eller siukvårdore,
mellon tiugo och siuttio år. En ordinär mon för ett bonoliserot brott.

- Marie.France Botte, ur Priset på ett Barn



it nåste få ett slut- Mrftu att det rir ooccephbelt och går ott gora någonting åt.

fuV/tu ott dst rrl d0{ ink skoll racka ned att ippno doacn till ett hok//, kalla på
alfttssnt€n och sticko till honom några xdlar, /6r att få bwok or ilt nakt barn ned en

handduk i hondcn och soungåagaroktig blitk-
-Marie-France Botte

Völkommen till KULT-scenoriot på Sydcon -95. Anledningen tillnomnet Förnedringen kom-

mer ott uppenboro sig nör du börior läso igenom det hör höftet.

Vorför skriver vi ett övenfyr om någonting så ovsk)rvö* som bornporr? Anledningen till ott

vivolde temot bornprostitution och bornporr vor ott vi onsåg oft rollspel inte boro kon onvön-

dos som underhållning uton också som forum. Hur mångo ov oss hor egentligen sott sig ner
och funderot på hur vidrigt det helo egentligen är? Bör vi egentligen occeptero ott born

utnyttios och förstörs, finns det någonting ott göro åt det?

Vi böriode fundero hur öventyret skulle se ut och vi kom upp med en hel del vidrigo
scener. Dock tyckte vi ott lite verklighetsbokgrund behövdes och böcker lånodes. Vod vi upp-

täckte vor ott vi inte ens kommit i nörheten ov hur motbiudonde helo industrin egentligen ör,

verkligheten övertröffqde återigen dikten.

När du läser igenom scenoriot bör du ho i åtonke ott storo delor bygger på verkligheten.
Sonto, den åttoårigo flickon på Suriwongse horfunnits men är idog död qv AIDS, rollpeisonen
Toy är till storo delor byggd på en nu levonde thoiländsk mon som kämpor för bornens

röttigheter i Thoilond, oll personol de kon möto från CPCR ör folk som finns i verkligheten och

de höndelser som utspelor sig i Akt l, scen 2 ör helt boserode på Sontos upplevelser.

Vi stötte på en hel del reoktioner redon innon vi ens hode en rod på pränt. En del tyckte ott

vi boro vor ute efter effektsökeri, ondro trodde ott öventyret skulle ge rollspelsmotståndorno

votten på kvornen. Det diskuterodes ott höio åldersgrönsen till l8 och någon ville inte över
huvud toget se den här typen ov öventyr på Sydcon. Vi stod dock på oss med motiveringen ott
mon genom rollspel kon vöndo negotivo upplevelser till positivo reoktioner. Ju mer vi iobbot
med det hör öventyret och iu mer vi löst, bl.o. "Priset på ett bornn, iu mer ongelöget hor det
känts ott förmedlo den könslo ov ångest och hopplöshet som de hör bornen könner. "Priset på

eft bornn, som ör skriven ov MorieFronce Botte och Jeon-Poul Mori rekomenderos storkt som

lösning inför ledondet ov det här äventyret. Vi kon lugnt påstå ott innehållet i den ör betydligt
mer sömnhömmonde och öcklonde ön nAmericon Psycho" vilken dog iveckon som helst.

Det otöcko med scenoriot ör iust ott det hondlor om sådont som hönder idog och ott det ör
mön som våro egno föder eller lörore eller gronnor eller kompisor som åker ner tillThoilond
för ott våldto born, krosso deros borndom, göro de till fArhardode prostituerode vid ungo år
och slutligen mördo dem med AIDS eller någon onnon venerisk siukdom.

Svårigheten mon som spelledore möter är ott lyckos förmedlo könslon ov moktlöshet och

förnedring. Vi hor skrivit ner utdrog ov Sontos och en pedofils beröttelser för ott illustrero

bådo sidor. En del ov de scener och drömmor som finns med är MYCKEI mogstorko och kon

dörför bli svåro ott beskrivo. De ör ovsiktligt skrivno för ott vöcko storko könslor, vi tror ott det

måste till för ott öventyret skoll beröro spelorno ordentligt.



Vi hor testspelot öventyret vid ett flertol tillfällen och våro erforenheter ör fölionde:

I. Anvönd en mycket lågmöld ton på beskrivningen.
2. Förställ inte rösten nör du spelor born. Agero istöllet possivt, verko "bortkopplod" och

distonserod från verkligheten. Svoro långsomt på frågor och försök onvöndo ett borns termi-
nologi.

3. Nör du spelor pedofil, försök ott inte verko öcklig och motbiudonde. Effekten blir mycket
större om du verkor som en trevlig helylle-svensson eller en lugn och sonsod offärsmon, det ör
sådono de ör.

4. Gä inte över grönsen! När du könner ott spelorno fomlor iblindo efter ord ott sögo
eller inte vet hur de sko reogero hor du nått from.

Vod det göller drömmorno så hqr vi sott dem på prönt ott delos ut till spelorno så ott du
skoll slippo ott beskrivo dem, du förstår sökert vorför nör du läst dom. Men tycker du ott du
skulle vilio beskrivo någon dröm istöllet för ott delo ut den gör det.

En viktig detoli: Efier scen I i Akt ll begår Peter siölvmord för ott senore kommo tillboko
som neforit. Kon voro lat ott glömmo bod som SL då det står beskrivet i en ov Peters dröm-
mor.

Till sist ör det mycket viktigt ott spelorno kloror öventyret. Om dom inte kommer till slutet
ör risken stor ott det boro verkor perverterot uton någon onledning. Alltså, misshondlo och
tortero spelorno om du vill men dom måste kloro scenoriot.

Vi vill görno se det hör öventyret som en påminnelse om de vidrigheter som foktiskt
försiggår, inte boro i Thoilond uton på mångo ondro håll i vörlden, till och med i tryggo
Sverige. Vi hoppos ott ingen lömnor öventyret bokom sig oberörd och ott ni får er en tonke-
stöllore...
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-Bernie Bhodes

Förnedringen hondlor om ett reportogeteom från Sverige som tor sig on ett reportoge om

bornprostitutionen i Bongkok. Tvö ov rollbeskrivningorno ör skrivno för bådo könen, Erik

& Eriko och Poul & Poulino. Det innebör olltså ott när det står till exempel Poul(ino) så ör det

Poul eller Poulino beroende på vem som ör med. Både Poul och Poulino eller Erik och Eriko

kon inte voro med iteomet somtidigt.

Hör fölier en kort beskrivning ov hur det ör tönkt ott öventyret sko utvecklos:

Efter det ott spelorno onlönt till Bongkok och checkot in på Hilton lnternotionol Bongkok

hor de någro timmor på sig ott äto, sovo och duscho. Klockon I9:OO sko de tröffo Toy i

hotellets bor. Låt dem diskutero igenom hur reportoget sko göros innon de beger sig till Dior

Guest House. Det hör bör inte to olltför mycket tid i onspråk. Det ör också viktigt ott de

checkor in i vors ett rum.

Scen I dör de träffor Klous Nikki, eller Peter Sond6n som hon egentligen heter, ör ämnod

för rollspel, men bör inte to olltför lång tid, en holvtimme ungeför. Efter mötet ör del sent och

ollo ör trötto så hotellet ör ott rekommendero som nösto onholt, böst är om de tor nöed sig

Klous och låter honom få ett eget rum. Det ör fögo troligt ott någon ov rollpersonerno skulle

vilio delo rum med en kille som hon.

Efter scen 'l finns det egentligen lite oliko soker de kon göro. De könner nu till Hotell

Suriwongse och konske vill göro ett besök där, eller konske vill de besöko CPCRs kontor.

Svensko ombossoden etler en interviu med Sunthorn Phu är också tönkboro olternotiv. Nör

försto okten ör ovklorod bör de ho en interviu med Sonto, Sunthorn Phu, pedofilen Aloin och

de bAr ho hittot brevet om "visningenn. Akt I ör gonsko lös, den bygger på foktoinsomling och

iournolistorbete. NOT: Vi hor mörkt ott det iblond kon voro nödvändigt ott påminno spelorno

om ott de foktiskt ör här för ott göro ett reportoge.

I den försto scenen i Akt ll ör det tänkt ott de, med hiälp ov Morcus kunskoper, sko buggo

rum Å22. Hur de gör det ör gonsko oviktigt, ontingen genom ott borro hål ivöggen och riggo

utrustningen dörigenom eller vio fönstret. Morcus hor tillröckligt tekniskt oYoncerqd utrustning

för qtt kunno göro det helo snyggt. Detviktigo ör dock ott de kopplor komeron till den TV som

finns i rummet och ser vod som hönder i rummet intill under tiden som det pågår. NOT: Försök

ott på något listigt sött få in ollo spelorno i rummet, scenen bygger på ott så mångo som

möiligt ör närvoronde.

Efter ott ho bevittnqt höndelserno i rum 422 hor ollo hemsko mordrömmor, Peter lider

vörst och tor en överdos på morgonen (scen 2). Det ör viktigt ott de återvönder till Hilton och

inte stonnor på Suriwongse, fögo troligt med tonke på vod de sett och hö*.

Peter återkommer som neforit i försto scenen i Akt I ll. Reportoget bör voro i sådont skick

ott de kon skicko hem det till de svensko tidningorno och Bongkok Post. Det ör inte lönt ott

slöso tid hör, uton gå roskt på slutscenen.
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SVENSK PEDOFIL, OM SINA EGNA BARN

fan är det som händer, e§entli§enP

Gomoliel, den perverterode sexuolitetens dödsöngel hor sedon lönge hoft sino storkoste
fösten i Asien. I ett försök ott störko sin mokt hor hon i Bongkok och Pottoyo byggt sig boser
som hqn grodvis gör till en del ov sitt citodell. Hotell Suriwongse ör en sådon bos och Sunt-
horn Phus kontor en onnon. På desso plotser ör illusionen så tunn ott mon iblond, i ögonvrån,
kon skönio Metropolis och lnferno. Den som ör chef för operotionerno i Bongkok ör Sunt-
horn Phu, en mönnisko som sålt sin siöl till Gomoliel i utbyte mot vörldslig fromgång.

Mot honom står Geburoh, domoren som lönge vöntot på ett tillfälle ott krossq Gomoliels
moktbos i detto område. Nu hor hon mörkt ott det finns en blotto i Gomoliels försvor... hon
vorit så dåroktig ott hon sott en mönnisko ott övervoko sino operotioner. Geburoh ser en
möilighet ott utnyttio denno svoghet och sönder en mon som hon volt ut för hons synders
skull, Peter Sond6n. Peter går ovetondes om sitt öde Geburohs örenden och nu ör plonen
nöston fullbordod. Spelet kon bario.

Hur blandas spelarna inP

En mon som presenterode sig som Klous Nikki ringde upp redoktionen för Dokument
Utifrån och påstod sig ho inside informotion om bornprostitutionen i Bongkok. Hon föreslog
ott svensk W skulle göro etl reportoge om det och stöllde sig siölv till förfogonde. Hon so ott
hon bodde på Dior Guest House på Khoo Son Rood i Bongkok och ott de kunde träffo
honom dör genom ott ge portieren ett lösenord.

Dokument Utifrån hode inte folk ott skicko eller något inlresse ott göro ett sådont repor-
toge vid den hör tidpunkten. Reseorchoren för progrommet Absolut Poul(ino), Erik(o) Gro-
noth fick nys om Klous Nikki genom en kompis och protode med progromledoren Poul(ino).
Poul(ino) visode stort intresse och protode med sin chef för ott få det helo godkönt. Så
skedde och konstigt nog beslutode sig Poul(ino) för ott siölv fölio med till Bongkok för ott
göro reportoget. Med sig tor hon/hon Erik(o) Gronoth och fotogrofen Morcus Cedergren.

Soken är den, vilket inte Poul(ino) siölv ör medveten om, ott hon/hon som liten blivit
utnyttiod sexuellt ov sin for. Detto hor hon/hon fö*röngt med fromgång, iblond dyker glim-
tor ov det som hänt upp i mordrömmor, men det ör söllon hon/hon minns det. Det ör detto
bo*glömdo som gör ott Poul(ino) könner så storkt för borns situotion och ott hon/hon kön-
ner så storkt för reportoget.

Erik(o) hor, som den vono reseorcher hon/hon ör, togit kontokt med orgonisotionen
CPCR i Bongkok och farhA* sig om möiligheten ott få hiälp dörifrån. De hor lovot ott stöllo
upp med en guide, en thoiländsk mon vid nomn Toy. Honom sko de tröffo sommo kvöll de
onlönder till Bongkok klockon l9:OO.
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-R.J.M LOFFICER

Scen I - Mötet med Peter Sand6n

Plats: Ett litet rum på Dior Guest House,

Khoo Son Rood.

Beskrivningl Dior Guest House ör ett

ov otoligo gösthus längs Khoo Son Rood.

Gösthusen hör hor rum som ör billigo, men

inte särskilt lyxigo. Rummen ör ungeför tre

meter i kvodroi och innehåller två söngor

och en sliten flökt. Toolett och dusch finns i

korridoren. Vöggorno hor obsolut öron (den

övre holvmetern oy rumsvöggorno ör mos-

kitnat), men frågon ör om det finns någon
på ondro sidon som tolor sommo språk som

mon siölv. Det ör smolo korridorer och

trångo possoger. Till Khoo Son Rood kom-

mer ryggsäcksfolk från helo världen och

siälvo goton ör nöston omöilig ottto sig from
på under dogtid då det kryllor ov försöliore,
köpore och turister.

Hondling: Reportogeteomet onländer
för ott proto med Peter. Hon står inte
inskriven i gösthusets liggore och portieren
känner honom inte som Peter Sond6n uton

som Klous Nikki. Portieren ör mutod ov Pe-

ter oti inte lömno någro upplysningor till nå-

gon som inte yttror meningen "Mdi chdwp

phåf". Nör de völ tröffor Peter är hon up
penbort neryös och ser inte ut ott må sär-

skilt bro. Det ör upp till spelorno ott ovgöro
om de vill proto pö rummet eller ge sig ut i

Bongkok.

Syfte: Att kommo in i sino roller och

börio rollspelo. Att löro könno vorondro
bättre och ott få redo på vod Peter vet.

Ledtrådor: Den informotion som Peter

r.r'tz nfu rfi;iruz lrruzfr,ril/t/7
§tango uti syn€tno, ,t6n /örylirc§.

Scen 2 - Hotellet

Plots: Hotell Suriwongse, en bordell
på Suriwongse Rood i Bongkok.

Beskrivning! Rummet ör unket, kock-
erlockorno springer omkring i bodrummet
och lokonen luktor mögel. I rummet finns en

söng, ett nottduksbord och en stol. Bodrum-

met ligger strox till vönster innonför dörren.
Det finns spermof!öckor på lokonen, blod-
flöckor på väggorno och någon hor lämnot
onvöndo kondomer i oskfotet.

Hondling: Teomet kommer till det
siobbigo hotellet dör de kon hyro itt born
för oft få en interviu på ett ov rummen. Oov-
sett vilket rum de homnor på ser det liko-

dqnt ut. Rummet uppvisor ingo tecken på
filminspelning eller dylikt. Spelorno kon letq
igenom rummet uton fromgång.

Om de hyr ett rum: Portieren kollor
till sig en kinesisk uppossore som hon instru-

eror ott viso spelorno till deros rum. Völ dör
öppnor hon dörren och överlämnor nyck-

eln somt frågor om de önskor något onnot
(born till exempel)

Om de frågor porlieren om bsrn:
Hon tolor om för de ott frosen "Jog vill till-
bringo en nott på de öde berget" ör den

korrekto i den situotionen och ott hon i så

foll skickor en uppossore till deros rum.

Om de hyr ett bqrn: Detto gör mon

vio uppossoren. Hon kon berätto om de born
som finns tillgängligo och vilko åldror och

notionoliteter (kinesisko, burmesisko, thoi-

ländsko) det finns ott välio mellon. Efter ott
hs insiruerot portieren om vilket born de vill



ho lämnor hon dem och en litdn stund se-

nore knockor bornet på deros dörr, se Son-

tos berättelse.

Syfte: Aft spelorno får höro nomnet

Sunthorn och ottfå proto med Sonto.

Ledtråd: När spelorno kommer in till
portieren ser de ott hon protor i telefon. Om
Toy lyssnor hör hon portieren sögo fölionde:
oJo, 

io Sunthorn so ott det vor okei, boro vi
vor försiktigo'.

§cen 3 - Tidnin§sartikeln

Plots: Vor som helst på någon goto.

Beskrivning: Spelorno går på en gon-

sko rörig goto någonstons i Bongkok nör
plötsligt Toy får syn på Bongkok Post's för-
stosido.

Hondling: Toy ser Förstosidon och kön-

ner igen nomnet under en bild på en mon

omgiven ov småflickor. Nomnet ör Sunthorn

Phu, bornhemsföreståndore. A*ikeln hond-

lor om Sunthorn som försvoror sig mot de

onklogelser om ologlig odoplion tillvöst och

utnyttiondet ov bornen sexuellt som före-
kommit från orgonisotionen Centre for the

Protection of Children's Rights i Bongkok
(cPcR).

Syfte: Sätto spotlighten på Sunthorn

Phu.

Ledtråd: lngen sörskild.

Scen 4 - lnterviu med Sunthorn

Plols: Thoi Children Adoptions
Service's (TCAS) kontor'på Phron Nok
Rood. Ett lyxigt inrett kontor med vockro
sekreterore och dyro tovlor.

Hondling: Det ör nu illusionen börior
bryto sommon. Nör teomet völ får kommo

in på Sunthorns kontor blir det en liten bukt-
ning iverkligheten, då kontoret egentligen
befinner sig iGomoliels citodell. Buktningen

ter sig som så ott nör de öppnor dörren till
kontoret och SL beskrivit rummet, öppnor
de dörren igen och går in, öppnor dörren
igen och öppnor dörren igen (3 ggr) innon

de kommer in i kontoret. Teomet interviuor
Sunthorn. Sunthorn kommer inte ott proto

om, eller medge någonting röronde, born-
porr eller prostitution. Hon kon presentero
siffror, bilder, odresser etc som visor hur
loglig, humonitör och välmenonde hons or-
gonisotion ar (fill SL: det ör viktigt ott Sunt-

horn fromstår som ett dygdemönsteq en

hygglig thoilöndore helt enkelt). Under
interviuns gång tvingos Sunthorn lömno rum-
met för ott to emot ett kort besök ov Klous
Schick. Spelorno hor nu två vol (eller möi-

ligheter); ott leto igenom kontoret eller tiuv-
lyssno på konversotionen. Vod de hör eller
hittor finns under ledtrödor.

Ledtrådqr: I en qv Sunthorns lådor kon

mon hitto ett dokument som visor ott Sunt-

horn Phu betolt en viss Pho Sitong I OOO0

boht för en leverons ov en flicko till "born-
hemmetn Tsio Toong på Suriwongse Rood.
Mon hittor också ett brev från inrikesminis-
tern iThoilond till Sunthorn, som visor hons

oktning för det som Sunthorn gör för Bon-

koks born. I en lådo finner de en check på
25000 dollor från FUGA lndustries i Tysk-

lond stölld till Sunthorn (FUGA ör ett porr-
företog i Tysklond). De finner öven ett ex
ov Sportocus (en reseguide för homosexu-
ello på 800 sidor, det ör örven ett mogosin
för pedofiler, men i förtöckt form). Om
spelorno tor upp något ov detto med Sunt-

horn kommer spelorno ott bli utkostode från
Sunthorns kontor. Den viktigo ledtråden här
ör ett dokumentet som visqr ott det kommer
ott spelos in en film dogen efter på Hotell
Suriwongse. Dokumentet ör i form ov ett
brev stöllt till TCAS rned en förfrågon om
ett ontol born som kommer ott "bedömos"
vid en visning på nömndo hotell. Det som

får spelorno ott reogero ör ott brevet ör
skrivet ov Klous Schic( se hondout.
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| - "Visnin§en"
Plqtsl Rum 422 på Hotell Suriwongse

Beskrivning: Spelornos endo möilig-
het ott se vod som försiggår på "visningen"
ör ott hyro ett eller flero born och völio ett

ov de rum som ligger intill rum 422. Det är
tönkt ott Morcus, med hiölp ov den utrust-

ning hon hor på sitt rollformulär, sko kunno

buggo rum 422 och dessutom filmo hän-

delserno dör med hiälp ov fiberoptik.

Förutom söngen, bordet och stolorno
finns det två stycken fotolompor och en

videokomero på ett stotiv. Klockon 22:OO

börior det dyko upp folk i rum 422. Klous

Schick (Peter kon identifiero honom), en

mon med hårt utseende och en spenslig

herre kommer in. Dom sqmtolor om inspel-

ningen och Sunthorn Phu. Efter ett tog kom-

mer en völtrönod yngling in tillsommons med

en öldre herre i5Odrsåldern. Klous hölsor
på dem och häller upp Mekong i glos och
ger till dem. De somtolor om ditt och dott
en stund. Av konversotionen fromgår ott de

två (den vältrönode ynglingen och den äldre
monnen) ör så kollode oktörer. En stund

senore kommer uppossoren in på rummet
(se scen 2). Klous frågor honom på engel-

sko om hon hor fixot någro lömpligo poi-
kor eller flickor. Uppossoren söger ott hon

hor två lO-årigo bröder en l5-årig poike
somt en flicko på 8 år (Sonto!) som ör lite
siuk men borde dugo till inspelningen. De

diskuteror en stund och kommer till sist from
till ott de skoll onvöndo sig ov ollihopo.
Uppossoren söger ott den öldre qv brö-
derno ör besvörlig och ott flickon hor bör-

å.^a.r^a-Lr-...,,,,
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iot göro kunderno missnöido, så Klous kon
göro vod hon vill med dem. Hon söger öven
ott om de skodor någon ov de ondro kom-
mer de ott få betolo ersöttning. Den hårde
monnen fnyser föroktfullt. Uppossoren går
ut. Nör den völtrönode ynglingen kommer
tillboko från duschen går den öldre mon-
nen dit. Den völtrönode ynglingen lägger
sig, efter en klunk Mekong, på golvet och
börior göro ormhövningor. Monnen med
det hårdo utseendet söger till honom ott
sluto, det ör inte hon som ör stiörnon i fil-
men uton ungorno! Den öldre monnen kom-
mer tillboko med ett bodlokon kring sin blek-
feto kropp, tor en skvött Mekong, tönder
en cigorr och går from till den völtrönode
ynglingen och kysser honom possionerot.
Klous tittor bort med en min ov ovsky. Efter
ytterligore co I O min knockor det på dör-
ren och uppossoren kommer tillboko med
bornen. Det ör Sonto, som ser siuk ut, två
co I l-årigo poikor somt en co l5-årig
poike. Mon kon se ott den völtrönode yng-
lingen och den öldre monnen utbyter upp-
hetsode blickor somtidigt som den spenslige
herren börior kontrollero utrustningen. Den

äldre monnen går from och lögger ormen
om den yngre ov poikorno, för honom till
söngen dör hon sötter sig medon poiken fort-
foronde slår. Hon böier sig from och ploce-
ror sitt huvud vid poikens underliv somtidigt
som hon ononeror långsomt medon poiken
står och vrider sig lite med blicken föst ifiör-
rsn. Klous ropor till honom ott to det lugnt
och sporo sig tills inspelningen börior och
den öldre monnen höier huvudet med lys-

ten blick och säger ott hon boro vörmer upp.

zlzt/ rz rr/rzilaV zr nzzfr »rtwts,{az rzlal rll
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Resfen ov scenen som utspelor sig i rum-

met bör beskrivos lågmölt och lämno mycket

åf spelornos egen fontosi. Anvönd situotio-

ner som t.ex. Monnen vröker ner flickon på

söngen med onsiktet neråt, p.g.o. vinkeln
kon mon inte se hennes onsikte. Hon vröker
sig över henne med helo sin vikt och rör
våldsomt på underlivet. Från flickon kon

mon höro holvkvävdo gnyenden.

Under filmningen barior Morcus, Peter

och Erik(o) ott bli upphetsode (Gomoliels

mokt ör stor här och de hor negotiv bolons).

Beskriv deros upphetsning. Efter ett tog upp-

täcker någon ov de qndro ott Morcus hor
stånd (något hon inte siölv tönker på), detto
borde kunno skopo en intressont situotion.

Beskriv situotionen mer och mer surreolis-

tiskt för ott slutligen låto den utmynno i ott

de voknor flero timmor senore.

Hondling: Spelorno hor inte så stor

möilighet ott påverko förloppet i rum 422
uton ott gå hondgripligen tillvögo {vilket bör
ovrådos då det står två beväpnode kineser

utonför dörren). lnhessont börvoro bornens

(om de nu hyrt någro) reoktioner och Mor-
cus stånd.

Syfte: Fromför ollt ott öcklo spelorno
och vöcko reoktioner. SL kon gö hur långt
som helst för ott få reoktioner från spelo-

rno.

Scen 2 - En knarkares död

Beskrivning! Peters hotellrum, vor nu

det ör. Morgonen efter visningen.

Hondling: Någon ov spelorno knockor
på Peters dörr för ott vöcko honom eller
något liknonde. lngen öppnor, men dörren

är o!åst. lnne i rummet är ollt koos. Säng-

klöderno ligger ströddo överollt, spegeln i

rummet ör krossod och på vöggorno syns

blodigo mörken efter knytnöwsslog. Bitor ov

en komero ligger ströddo i rummet.. Bred-

vid det omkullvrökto nottduksbord ligger en

sked, en töndore somt en liten påse med

beige pulver som runnit ut på motton, he-

roin. På tooletten ligger Peter med en konyl

i ormen, en krossod vos i hons ondro hond,
hon är töckt med skörmörken. Peter ör
död...

Nör speloren !ömnor rummet för ott
hömto hiölp (förhoppningsvis någon ov de

ondro) hömtos Peter ov Geburohs hont-

longore. Nör spelorno återvönder ör liket
borto och blodspår leder in "under" vög-
gen.

Syfte: Peter hömtss för ott bli Neforit i

kommonde scener.

Scen 3 - Varningen

Plots: Vor som helst dör det possor SL.

Beskrivning: Den hör scenen kon stry-

kos om den inte könns nödvöndig eller om

inte tiden räcker till.

Hondling: Sunthorn Phu hor genom
sino ockulto kontokter fått redo på ott spelo-

rno utreder honom och bestömmer sig för
ott vorno dem.

Vorningen består ov ott en ov spelorno
(volfri) får en smöll i bokhuvudet, pressos

ner mot något obiekt (bord, golv, bil el dyl)
och könner en intensiv smörto i vänster
hond. Hon/hon könner också någonting
vormt och kletigt löngs benen (gör i byxon).
Vod som hor hänt ör ott fyro fingror på

vönsterhonden (ei tummen) blivit ovskurno.

Somtidigt hör hon/hon en vorning viskos:
"Lämno Sunthorn Phu ifred, onnors går det
illo. Hölso dino vönner...".

Syfte: Presso spelorno lite.

KTAUS SCHICK
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| - Peters återkomst

Plots: Hilton !nternotionol

Beskrivning: Vid någon tidpunkt då
helo gruppen ör somlode händer fölionde.
Byggnoden börior skoko, ingen ov de som

finns omkring verkor mörko det. Det ör
ingen kroftig skokning, mer som ett vibre-
ronde. Platsligt glidervöggorno och övrigo
människor bort från vorqndro och toket för-
svinner uppåt, en dimmo rullor from ur ing-

enstons. Ett liussken, som en strålkostore,

syns genom dimmon, en siluett kommer
gående ur liuset. Silhuetten ör en mons och

hon kommer gående mot gruppen, vorie
fotsteg skokor morken. Nör monnen kom-

mit någro meter från gruppen slocknor liu-

set bokom honom och de ser ott det ör Pe-

ter, en mycket föröndrod Peter...

Hondling: Peter hor ett förslog och en

lösning på problemet Sunthorn och Hotell
Suriwongse. Se Peters rollbeskrivning som

neforit.

Syfte: Att ge gruppen en chons ott be-

segro Sunthorn och hons bordell.

Ledtrådor: AIII det som Peter hor ott
berätto.

2 - Reporta$et

Plots: Vor som helst.

Beskrivning: Den plots Peter f0* dem

till. Det finns ingo fönster och den endo
dörren ör låst. I rummet finns oll den utrust-

ning de kon tönko sig för o* fördigstöllo
reportoget.

rzrbat rl rtr/trlrl ttar lrur7.q
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Hondling: Den hör scenen bör inte

voro för lönge. Meningen ör ott gruPPen

sko skrivo en ortikel och skicko den till någro

större tidningor.

Syfte: Att färdigstöllo reportoget.

Ledtråd: lngen

Scen 3 - lllusionen rämnar

Plofs: Hotel Suriwongse

Beskrivning: Det siobbigo hotellet
från okt I och ll.

Hondling: Nör de ör fördigo med re'

portoget kon de gå ut genom dörren i rum-

met från scen 2 och de homnor då på Suri-

wongse Rood, en bit från hotellet. Gruppen

tor sig in på hotellet och förbi portieren (hur

ör oväsentligt), upp till rum 422. lniträn
rummet hör de ett born skriko och en mon

förebrå bornet på tysko' Genom nyckelhå-

let kon de se en fet mon våldto en lite flicko

på sex år. De kon inte dyrko upp dörren

uton möste slå in den. I sommo ögonblick
som de slår in dörren hörs ett enormt krosch-

onde, ungefär som en gigontisk glosskivo

som krossos. Effekten ov det helo ör som

om dörren och vöggen vorit målod på en

glosskivo och de krossor skivon. Glosskör-

vor foller ner på morken och genom hålen

kon de se ett rökfyllt rum och silhuetten ov

hur den fete monnen fortsötter ott våldto

flickon. Nör de völ tor sig in i rummet vön-

tor Peter på dem dör och de hör boro liu-

den ov våldtökten...

Så småningom löttor röken och lögger

sig tungt på golvet, de kon se en korridor
ströcko sig oöndligt långt bort. De kon höro

ekot ov born som skriker och gråter. Bokom

dem finns nu borq en betongvägg, ingen

vög tillboko olltså. Deros endo möilighet ör
ott fortsötto in i korridoren. Efter ott ho gått

en stund ser de ott väggorno är töckto med

bornonsikten som gråter och snyftor. Efter

ännu en stunds gående kommer de ut i en

hotellreception, mycket lik den som finns i

Hotell Suriwongse. Det står en portier där

och hon ör mycket tillmötesgående, hon

beröttor ott på fiörde våningen kon de hitto

ollo de born som Mr Phu egenhändigt togit

hond om, to boro hissen upp. Nör de går in
i hissen och trycker på fyron börior hissen

gå neråt. Snyftningor och skrik hörs tydli-
gore iu löngre ner de kommer. Slutligen
stonnor hissen och dörrorno öppnos. Uton-

för kon de se en korridor med fem dörror
på vorie sido. Golvet ör töckt ov tiockfly-
tonde blod och ett pulseronde rött Iius lyser

upp. På vorie dörr finns en liten lucko som

mon kon öppno utifrån.

I de tio rummen finns de tio försto bor-

nen i Sunthorns bordell, de ör lönken mel-

lon Metropolis och Hotell Suriwongse. Om

de tio kon föros ut från Metropolis till verk-

ligheten kon inte bordellen finnos, det ör
detto spelorno måste göro. lvorie rum våld
tos och förnedros born ov mön med per-

verso fontosier och lustor.

Nör spelorno togit hond om de tio
plågoondorno (vilket inte bör voro olltför
svårt med tonke på Peters nyo skepnod) kon

de to bornen till receptionen. Portieren för-

kloror dör, liko tillmötesgående som tidi-
gore, ott det inte olls går för sig ott to med

bornen ut ur hotellet. Portieren ör en betyd-

ligt tuffore motch för spelorno och Peter kon

inte skodo honom. Under striden får någon

ov dem in en fulltröff på portieren som for
in i ytterdörren och en likodon gloskrosch

som tidigore hörs. Portieren reser sig lång-

somt upp och stirror skröcksloget på den

spruckno illusionen och spelorno ser ott
portieren är ingen mindre ön Sunthorn Phu

i egen hög person. Peter tor tog i honom

och slöpor honom skrikonde nerför den

troppo som precis öppnode sig fromför
dem.

Genom den spruckno illusionen kon de

se en mörklogd goto med förstenode silu-

etter. Nör ollo, spelore och born, kommit

ut på goton börior gotlyktornq och
neonskyltorno töndos, siluetterno blir mön-

niskor och bilor, ollting börior röro på sig,

ingen tycks to notis om söllskopet. Bokom

de finns inte löngre något hotell Suriwongse,

boro ett vonligt hus...

Syffe: Att räddo de born som föngs-

lots i Metropolis och to Sunthorn Phu till sitt

purgotorium.
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-Edmund Burke

Lös detto för spelorno efterål, eller beröttq med egno ord.

De tio born som räddodes hor boro någro år kvor otf levo, de flesto ov de lider ov AIDS.

Deros borndom hor slitits från dem och det finns ingenting som kon ge dem den åter. Det ör
den bittro sonningen för de flesto born som fritos ov CPCR.

De personer ni hor mött i öventyret är till störsio delen byggdo på verkligo personer. De

ör ollo hömtode ur en bok som heter Priset på eft born, en bok som vormt rekommenderos för
de som villveto mer.

Toy är egentligen en ov CPCRs oktivister. Hon orbetor från och till i Bongkok med ott
kortlöggo bornprostitutionen och dess offer. Hon ör gift hor born och bor i en liten by i
nordöstro Thoilond.

Teelopon orbetor precis som i scenoriot på CPCR som odvokot. Hons fomili ville ott hon

skulle skoffo sig en völbetold onstöllning och klöttro till somhöllstoppen, men hon fonn något
onnot ott kämpo för.

Pedofilen Alqin ör en sommonsott figur. Hon och hons gelikor finns överollt, redo ott
proiicero sitt moktbegör pö försvorslöso born.

Sonto kidnoppodes från sin by i Chiong Moi provinsen nör hon vor 6 år gommol. Hon

fördes till den bordell som heter Suriwongse hotell, öven det existeror på riktigt, och tvingo-
des ott prostituero sig. Nör hon vor åtto blev hon friköpt ov en belgisk lökore vid nomn Morie-
Fronce Botte som då orbetode tillsommons med CPCR. CPCR lyckodes ott återföreno henne

med sin fomili, men då hode det redon konstoterots ott hon vor smittod ov AIDS. Sonto dog tre
år senore ov siukdomen ifomiliens näryoro. Vi, förfottorno, föredror ott kollo det mord...



-Neil Gaiman

Bangkok

Bongkok ör en bullrig och stökig stor-

stod, dock inte uton skönhet. En myriod ov

tempel ligger utspriddo i helo stoden. På

gotorno kör en oldrig sinonde ström ov bi-

lor, lostbilor, bussor och tuk+uks. På trot-
toorerno trängs folk med gotuförsäliore och

motstånd. Vid de storo turistottroktionerno
står tuk-tukförore och erbiuder sightseeing-

turer för tiugo boht (noturligtvis vill de luro

med en till någon iuvelofför dör de får pro-

vision).

Tronsportmedel i stoden ör tuk-tu( tre-

hiuligo mopeder med plots far Wå posso-

gerqre bokom föroren, Songthoews, picku-

per med två roder bönkor löngs med flo-
ket, toxi och buss. Bussförorno kar på tok
far foö tvörnitor och stortor innon folk hun-

nit på eller ov, tuk-tukorno ser ut qtt kunno

völto ivilken kurvo som helst och ovgoserno
gör inte reson behogligor". Över Choo

Phroyofloden åker mon förio från någon ov

de skrongligo förielägeno. Det går snobbt
över och det gungor höftigt nör någon ov
de otroligt snobbo "longtoiln-båtorno susor

farbi.

Nör du beskriver Bongko( tönk stor-

stod, mycket fol( thqilöndore som undror
vorför spelorno hor så långt hår, ör så

långo, så bleko eller kommenteror deros

"fino' klöder. Thoilöndore skriker till dem

från ondro sidon "where'you goin', I toke
you sightseeing, sir. Only twenty boht entire

doy. All temples closed todoy, is speciol

buddhist doy, go shopping insteod, I know

nice iewelryn osv. Motos från de otoligo

'tr 
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motvognorno, försäliore som prutor pri-
serno innon mon ens bestömt vod mon sko

köpo. Rörigt helt enkelt.

Pat Pon§

Pot Pong ör stodens nöieskvorter om
mon med nöien qvser borer dör flickorno
öppnor Coce.Colo floskor med könsorgo-
nen. Det ör hör de prostituerode skoffor
kunder och det ör hör de fulloste turisterno
blir rånode på sino respengor. De flesto
prostituerode born hör ör poikor, flickorno
hålls inlåsto dygnet runt. Born sniffor lim i
grönderno och det ör inte ovonligt ott mon

blir upproggod ov någon liten prostifuerod.
Mon kon se s§ltfönster dör flickor sitter med

olikförgode plostbrickor fösto på sino bröst,

gul betyder 100 boht, blå 200, röd 3OO

och genomskinlig 5OO. Om spelorno beger
sig in på någon bor efter mörkrets inbrott
kon de råko ut för ott någon liten poike kry-
per upp i knöet på dem och försöker "roggo
upp' dem. Borerno är öppno i stort sett

dygnet runt. Det ör livot under ollo dygnets
timmor och en oldrig sinonde ström ov tuk-

tuks, toxibilqr och songthoews posserqr
reYy.

Hotell Suriwongfse

Hotellet ör ett medelklosshotell i nörhe-

ten ov Potpong Roqd och dess go-go bo-

rer. Priset för en nott ligger på ungeför 500
Boht, för någro timmor 300. I receptionen
finns olltid en fet kinesisk receptionist och
tre stycken kinesisko vokter. För det mesto

sitter det vösterlöndsko kunder i vestibulen
och tittqr på porrfilmer. Vid incheckningen
ställs ingo frågor om poss eller nomn om



mon slinker åt portieren ett por hundro boht
extro. Portieren brukor upplyso en om ott
"konsumtion ör extro och drinkorno beto-

los i borenn. Mon kon upplyso honom om

ott mon vill ho ett borns sexuello tiönster
med frosen "iog vill tillbringo en nott på det
öde berget", offi mon skulle onvöndo on-

dro ord får mon omtolot för sig den rötto
frosen.

Hotellet ör siu våningor och det finns

både hiss och troppor. I kölloren finns
nlekrummenn, de rum dör bornen förvoros
de få timmor då de inte tvingos till ott utföro
sexuello tiönster åt respektoblo offärsmön

från vöstvörlden. Normolt sett får bornen
knoppt sovo någonting och de får olldeles
för lite ott öto. De kommer söllon ut från
hotellet och de ör helt opotisko.

Rummen ser i stort sett likodono ut, spor-

tonskt möblerode med ett litet bodrum. Det

ör inte ovonligt ott vöggorno hor små blod-

flöckor (tecken på sänglöss eller misshon-

del) eller ott sängklöderno ör trosigo. Det

mesto ör dock rent. Det finns tokfläktor i ollo

rum och vill mon ho luftkonditionering får
mon betolo ett por hundro boht extro.

Hotellets bor ör välförsedd med vöster-

löndsko voror och mon kon tröffo mångo

pedofiler där, hotellet frekventeros mest qv

dem.

dåres försvarstal
- lnlerviu med en pedofil

Aloin Lovoisier. 47-ärig fronsk offörs-
mqn som besöker Bongkok tre till fyro ggr
per år iofförer. Hon ör gift och hor två born,
en poike på sex år och en flicko på åtto.

Mon kon tröffo Aloin i hotell Suri-
v/ongses bor eller deros restourong där hon

brukor into sin frukost. För ott få något ur
honom göller det ott fromstå som en ov
hotellets vonligo kunder d.v.s. pedofiler. Hör
fölier ett exempel på en möilig interviu,
designod för ott ge 5L qn ide' om typisko
svor.

-Trivs ni i Bongkok?

- Jovisst, iog brukor lillbringa tre till
fyro omgångorper år hör nere i of{örer.

- Jo det ör iu elt inferessonf lond ur
rnöngo ospekfer. Går offörerno bro?

- Jodå, nog gdr dom olltid. Men ni
siölva, vod gör ni här?

- Yi ör Åör ocfi semesfror och njufer
vod londet hor ott erbjudo.

-Yor det här det öndo åofell ni hittode?

- Def yor en god vön som rekommen-
derode def.

- Könner ni till hotellets fardelor då?

-Yod menor du?Tönker du pö priset,
lö get eller speciolifelerno ?

- Pö specioliteterno. Nar jog kommer
till Bongkok brukor iog tillbringo eff por
dor på Suriwongse för ott laddo om
bofterierno, sedon flyltor jog över fill She-

roton. Som ni {örstår kon iog inle fo emot
nögro kunder hör.

-Hmm, jogförstår. Men de fonfosfisko
upplevelser mon kcrn fö här ör iu völvördo
prisef ocÅ omokef.

- Jovissf! I går kvöll fick jog log på en

åttoårig pojke som orbefor här. Eft fosci-

neronde born med sfor sexuell mognod.
Yi vor fillsommons någro timmar, jog vå-
gor inte låto dem voro kvor hela nolten,
dö konske de sfjöl ndgof ur mill bogoge.

- Def ör sd sonf sorn def ör sogf. folor
du Thoilöndsko ocksö?

- Lite, grunderno. Men 6ornen vill ho

karlek, infe bildning! Hör mognqr iu bor-
nen myckef tidigt, Konske vid åtto, fio örs
ålder. Dd bjuder de uf sino kroppor, prosf-
itueror sig, då de yef ott de hor eff yörde.

r-r\



Men de lider inte! En vuxen kon ölsko eff
born fysiskt uton off göro det illo. Tidning-

orno skriyer sd mycket skit. I Europo 6e-
troktos ollo sexuello relqfioner med born
som övergrepp, någotfosonsfullt. Men det
finns en onnon sido, den nyo körleken.

- Hor du nögonsin funderot på aft ho
södono relotioner med dino egna born?

- N"t, noturligtvis infe... Men det ör
synd.Vi gör misfe om ökfo relotioner.Thai-
ländorno hor farståt+ det hör, vikfen ov äkto
ocå karleks{ullo relotioner med sino born
nörde vöxer upp ocÄ barjar knoppos. Kon

mon tönko sig ndgof lryggore för en lifen
flicko eller pojke olt upptöcko sin sexuoli-
tet tillsammqns rned sin egen {or? Tycker
du olt det ör normolt off en främling {år
den uppgi{ten?

Den hör monnen hor växt upp i en völ-
börgod fomili, hon hor studerqt på de bösto

universiteten och hor egno born. Kon nå-

gon förstå en sådon mönnisko?

Sonta

Sontas historia:

Sonto är en liten flicko på knoppt 8 år.

Nör hon vor lite mer ön 6 år gommol kom
det en minibuss till hennes hemby i Chiong
Moi, en provins i norro Thoilond. Ut ur bus-

sen steg någro personer, blond dem en

vocker vösterlöndsk kvinno som hode med
sig vockro bollor i oliko förger som hon er-

biöd byns ungor. Efter lite tvekon gick Sonto

och någro vönner bort iill bilen, lockode ov

de fino leksokerno. Sedon hönde ollt snobbt,

hon könde en orm som tog tog i henne och

en troso med skorp lukt pressodes mot hen-

nes onsikte, ollt blev svort.

Nör hon voknode vor hon ensom i ett

kontorsrum. En mon kommer in , går from
till henne och undersöker hennes kropp,
fötter och tönder. Scenen påminner om de

som utspelor sig i byn nör någon skoll köpo
en oxe. Nästo etopp på hennes reso blir
Suriwongse hotell i Bongkok.

Möte med Sonta:

"Sonfo kommer in på hofellrummef.
Ufon ett ord går hon till badrummef, du-

sclror ocÅ kommer ut igen med boro en

Irondduk runl midion Hon söger ingef och
fycks infe se nögof. Hon slcipper honddu-
ken ocå sfröcker uf sig pd söngen med
trölto gesfer, sorn en gommol prosfituerod,
och Äöller blicken fast i toket - fardig ott
vtnyttios. Hennes hud ar mörk, som åos
mönniskorn q i norrqThoilond, Äennes ögon
ör sforo ocÅ 6runo och, för till{allet {ylldo
ov diup oro."

Undersöker mon hennes lillo kropp fin-
ner mon mörko, rundo flöckor på ormorno,
ryggen och fötterno - fulq brönnmärken ov
cigorretter. På ryggen hor hon ett infekte-
rot sår som det rinner en tiock och grönok-
iig vötsko ur om mon rör vid det. Munnen
ör täckt ov små bölder och sprucken i mun-

giporno.

När spelorno börior proto med henne
så kommer det oft to tid oft vinno hennes

förtroende. Det göller ott de tolor om för
henne ott de inte kommer ott röro henne,
ott hon i kvöll skoll slippo förnedrostch ut-

nyttios. När de völ böriot få henne ott inse

ott det inte kommer ott höndo henne något
kon de börio interviuo henne. Även detto
tor lång tid och ör svårt. Sonto ör ofto svår
ott nå, förstår inte frågorno och tittor då
oförstående på spelorno som hon trots ollt
inte litor helt på. Kort sogt ör det ett svårt
skodot born som inte vet så mycket om vörl-
den utonför förutom dei hon iblond ser på
TV. Det ör ett tidskrävonde orbete ott vinno
hennes förhoende, så låt spelorno förstå ott
det tor mycket löngre tid än det tor i speltid.

Det hon kan berätta är:

Sin historio.

Att uppossoren heter Lioo.

Att det bor fem stycken ondro flickor på
hennes rum och ott hon oldrig får se solen
då hon inte slöpps ut ur rummet onnot ön
nör det kommer en kund. Att rummet bevo-
kos ov en kines och en gommol omedgörlig
kinesisko.



Att hon oldrig vorit med om en filmin-

spelning förutom de bilder som kunderno
brukor to på henne.

Hon känner inte till någro born som vo-
rit med om en filminspelning.

Hon vet inte hur mångo born som finns

på hotellet.

Om spelarna frifular henne om vad
kunderna brukar §öra med henne:

De gör soker som gör ont, de tvingor
henne oft sugo dom och då gör det ont i
munnen, de lägger sig på henne och stop
por in sino soker och iblond stoppor de in
"soker" dar bok. lblond piskor de henne

och bränner med cigorretter.

Om de frå$ar henne om hennes senaste
kund:

"Det yor för co. lre timmor sen i rum

124: en sfor mon med vil hud som ligger
pd söngen ocÄ vönfor pö Åenne. Hon du-

sclror. Hon ser otåligt på. En {losko whisky
och fuå glos sför på def endo bordef och

rummet sfinker ov tobok ocÅ olkoåo l. Hon
ströcker uf sig pd söngen och lrycks ner ov
rnonnen rnängo kilo. Han kysser åenne,

smeker henne ocll kröyer sedon off hon

suger honom, vilket hon gör. Hennes mun/

sorn ör {ar liten ocfi föckf med 6<;lde r, gör
ont. Efter några minuter slöpper åon henne

och kallor pd uppossoren med vilken hon
förhondlor om prisef. Sonfo förstår infe rik-

tigt vod de söger men Åon ser qfl ,nonnen

infe ler och oft uppossoren ger Äenne en

m<;rk 6lick. En missnöjd kund ör en förlo-
rod kund. Hon vef olt hon kommer ofi bli
slogen."

CPCR

CPCRs ligger i kvorteret Choroen N+
korn. Bokom ett goroge, mon får gå in ge-

nom porten till goroget och ut på boksidon,

ligger byggnoden där kontoret finns. Rum-

men ör pryddo med finq bornteckningor och

stämningen är fridfull. Det vimlor ov born,
personol och dokument. Monnen som tor
emot besökore heter Teelopon och ör en

trettiotreårig thoilöndsk odvokot, I80 cm

lång med skölmsko ögon och ett smittsomt
leende.

CPCR delor kontor med Foundotion for
Children och lokolerno ör egentligen deros.
CPCR hor funnits i ungefär nio år och hor
inte så storo resurser. De somorbetor mycket
med Foundotion for children, men öven
deros resurser är små. Det ör forligt ott
bråko med porrmoffion, sörskilt för thoilön-
dore eftersom deros liv knoppt är vört nå-

gonting olls.

Vod CPCR kon berötto

Antolet prostituerode i Thoilond ör co.

250 OOO vorov co. 1O"/" ör born under I 5
år.

De hor lyckots frito någro få tusen born
från bordeller sedon de bildodes I986.

Prostitution ör enligt Thoilöndsk log för-
biudet, men de logorno efterfölis ei.

Den thoilöndsko polisen ör extremt kor-

rumperod och indrogen ioll olovlig hondel

tycks voro inblondod i hondeln med prosti-

tution.
Turisthotellen ör de forligoste, för de

skyddos ov den lokolo moffion och ov poli-
sen.

De undersöker för nörvqrqnde:

En bordellhörvo i norro Thoilond som

involveror drogsyndikoten i gyllene triong-
eln.

Möiligheten ov ott storto eft eget born-
hem för de born som de fritor.

Ett ontol odoptionsbyr&er, som de miss-

tönker sysslor med ott smugglo ut born från
Thoilond.

De håller ett por misstänkto bordeller
under uppsikt då de misstänker ott desso

tillhondohåller born.
De utreder en odvokot vid nomn Sunt-

horn Phu då hon hor en odoptionsbyrå som

de misstänker ligger bokom en del born-
prostitution.

De håller på med ett proiekt i provinsen
Chiong Moi dör de försöker sötto stopp för
kidnopponingen ov born från provinsen till
prostitution och slovorbete.



Spelorno kon få desso två sidor som hondout, det ör vod CPCR vet om Sunthorn Phu somt err:1i,:ir'.

del bilder ur deros orkiv. : ,,,,...r,

Sammanfattning av CPCRs fil på §untlrorn Phu:

The Thoi Childrens Adoptions §ervice ören odoptionsbyrå med huvudsöte i Bong.

kok ör en orgonisotion som bildodes 1990 ov odvokot Sunthorn Phu. Byrån bildo-
des med syfte ott "stärko skyddet för de born som odopieros ov utlöndsko fomilier"
somt ott " genom sino insotser förböttro utsotto borns möiligheter ott slippo ett liv i
sloveri och förnedring". Desso må! hor i ollt vösentligt uppfyllts så långt som doku-

mentotionen ströcker sig. Tre bqrnhem w högsto kvqlitet hor uppfö*s, uppfölining
ov de born som odopterots visor ott en förvånonsvört hög procent ör i mycket godo
hönder p.g.o.TCA§ mycket godo kontokter med de länder de förmedlor odoptioner
i.

Dock finns det onledning ott misstro byråns verkligo syfte. TCAS hor vid uppre.
pode tillföllen qykt ut till provinser dör born hor kidnoppots på reguliör bosis, typ i
Chiong Moi, och uppnåft resultot som verkor otroligo. Anledningen till det ör, enligt
oss, ott mon kon se ett mönster ov ott sommo mönniskor som setts i områdeno innon
insotserno även setts dör under insotserno. Dvs ott orgonisotionens orbetore hor
setts i områdeno innon TCAS ens uppmörksqmmot problemen. Detto kon verko som

osökro indicier men de styrks ov ondro oberoende källor som konfirmerot ott desso

personer öven vorit inblondode i kidnoppningor. Dock ör bevisen inte hållboro inför
domstol då Mr. Phu hor godo kontokter inom iustitiedeportementet och öven ör
personlig vön med inrikesministern.

Vi hor försökt få in vårt folk i TCAS, men det hor misslyckots då de hor en effektiv
sökerhetsopporot som noggront kontrolleror ollo onställdo. Att löggo mörke till ör
ott vårt folk hor oldrig rotots p.g.o. sin ossociotion med CPCR, uton ov helt ondro
orsoker som för oss verkor uppdiktode, men som i ondros ögon ter sig plousiblo.
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Paul(*ne)s NliEw

PAU. I- --Eu"r". 
t"ö &*o, som fuger upp mot hirnmelen. Dc*t c+re,*4pftederor plotslig,t i efi

moln sr Ho4 da+ ondra fiortsöter. Btodet rcgnsr ner övsr dig och dat frri{er hål på dino
kläclerr,,fu'cir, .&rrmfrom*ör db 

"dr 
bö{s långsffir gri.qgo,mot den. N& du komrner

fronr ssr du d dd Hr*ibvdc*r i dormcn r*on ghr och i gilostt sor du dE natno bornliken,
deros onsikten fArwidno i smffio* vonm*f.

PAU.2
Do står i etl ste-ri::nrr& det trföddgt (e[er dimmig.tJ och ruryqdc-tfr.&r en t*fl*t hörs klorl

oeh ty&gt-,I

öron tål nör det
g e n oas+etli§i;.,,.',,§

,qde,ov rifimetskins gt stu*t lia.!.,:ggh do har e* bom gnäo. Sokto,

ni * gå Fq §uso* och bornetu,gr& går långeqnl aver i e+t hiädikö
n pe d'ry fiffir,fördt r+ 1d def & som,mklsr ncr dg, du ss cd{ drnorr,p$,#@,ffir. ;.i,ä1@dxg#.1lg4qktEincr dg. du ss ed* dmo

fotovt#t ätt rk.iF, iSgsmfutgrönsen förvod dina
ligt slutoq,fuset förgrs rött och pHtitigt vokns du ov ditf eget skrik,

Du

och.# hor numt oPPor r

inte oä hon finns de hör. En man reser
qr ,hor en cigq.r i

:: : r.- t-'-::-:-::lr::- r

tetleg:i,folk för oft

Lq.-d|g & f.yst,

o'hxn liE,ctr-o,&
du letor,cfter, men

gt mitt lnne blond b<nnen. Hon

i,lrrrdcn. Fl.,an

i om nscken Fö "nill*r#r.äek<rtrennes

:err, v§sko
lä på dig inr**n+r

mungipCrno. Hon börior grymto
en litea.,stund sprutor hon sin

,sift onsiktc
får henne cdt le,



PAU.5
Du voknor med eit ryck ur din sömn, det ör dimmigrt i dilt rum och ett rött sken pulseror

långsomf. Du kon se trs siluetter vid fotändon ov din söng, siluetter crv ire yuxno mön. Dimmon
lättor så ott du kqn se de tre, de ör helt nokno. Det ör tre thoiländskq mön och de ser sorgsno
ut. Du ser qll dör deror könsorgon borde sillo finns ingenting ungeför som nör mon tor ov en
borbiedocko byxorno, könlöst. Du ser också olt ds hor helt vlio ögon och deros munnor ör
hopsyddo. De står lönge och tillor på dig innon dcn eno, mcd sn krofkrnshöngning öppnor
munnen och läpporno kosos söndcr ov trådorno. Blod rinner ner för hons hoko och ner på
bröstet. Hon söger: "Vi ör bornen, bornen från Suriwongsc. Vi fick oldrig voro born, oldrig
voro bqrn". De vänder sig om och försvinner idimmon.

FLA§HIACKEN
Du ligger i din «ing brcdvid dig liggcr din for, hqn rtinker sprit, cigorrcttor och svstt. Du

scr olt hon söger någonting mcn hör inte vEd. Hcn rmckcr dltt lår l&cr cä fingcr glido in
under pyiomosbyxornc, du könner hons hårdo nogpl mot drtt hårlöso kön. Du ör livrödd och
vill bort från söngen, bott från din äcklige for, mcn du kon inte röro dig. Hon dror långsomt
ner dino pyiomosbyxor och du ser cfi hons ögon ör helt vito. Hen löggcr sig ovonpå dig och
hons 12O kg tynger ncr dig så ott du knoppt kon ondns. Du könner hur hon tröngcr in i dig och
du känner qtt hqn ör olldelcr för stcr, det gör ont, fruktonsvört ont Du ser hur hon qrbclor
ovonpå dig, men du könnor iatc någonling löngro, du grt*cr boro tyst och förrökcr tönko på
hur skönt det skulle vcro om dct vor iommor. Du vdnor mcd ett Drck och inscr olt det hclo
boro vor en dogdröm...

pAu. xI
Det är mörkt, du scr ingrenting och kon knoppt röro dig Ett liuo tänds en bit bort och i

skenet kon du ss ctt du ligger blond fera hundro stympode och förvridno bornlik. Du kon inte
<rndqs och försöker kommq på föttcr, men likcn vdnor fill liv och Urrior kfp" övcr dig. Du
kömpor frenelirkt för crtt reso dig för rdt få luft, bcrncn tfngcr ncr dg, dc kvävcr dig. Förnrivlot
försöker du skriko, men hor inte tillräckligt med [u* i lungorno, bornen bö{or slito kött*ycken
från din kropp och du könner den metollisko doften ov ditt eget blod. Du voknor ov dltt eget
skrik och scr qtt du klöst dig blodig på överkroppen...

PAU. xil
Du *år på 

"n 
bctongovsotr, hom6r dig lc&r cn sienkcppo up$ och b*orn dig lcdcr

en likodcn ner&l, Du scr dig förbqfltEt om och bc*ömmcr dig Er cft gå upp&. Ne du kommit
någro troppsteg upp nrörker du ott du inte kommcr någonslons. Du hör ctt born gråto någon-
stons uppifrån och du vet ott det ör dtt born. Du försöker öko forten, men kommer fortforonde
ingenstons. Plötsligt gcr troppon viko och rosor sommon. Du voknor upp på golvet i dilf horcll-
rum...



F^U -X3
Ett rum, ett hohllrum, kockcrloc{<örno leryper på v@orno, en"tiän stonk ov urin från

monnGlr i s<furgeq$on ligger ovonpå en liten, sp§d flicE och du ser hur hon purnpor, from
och,fiI$oko, Sorn, .Slbahq;s*obbore och snqhbore. äq hoiar i,@Ort och dår honom
med fult kroft i,nncken, en gång tiH och en h'll Btodet skink+r över difi onsikfe oci du sl-rckor

g;nS i dg det CIsn,äle gickon,Larpr bito hononr i hdscnr:o* du slfo ho{rom igen. Snort ör
*r:dln kAfiry*e cftrEr kö+i-
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Enl-4
Du står i ett siobbigf hotellrum, fromför dig sitter ett ontal born i åldrorno fem till elvo ör

och ollo hor nummerloppor i oliko förger på sino bröst. Du vet precis vcd du letor efter, men

inte om hon finns blond de hör bornen. En mon reser sig platsligt mitt inne blond bcrnen. Hon
ör fet, upprvullen och noken, hoo hor en cigorr i munnen och en florko Mekong i honden, Hon
tittor på dig och gopskrcrftor, du upptöcker otl hons ondro hond h&ller hå* om nocken på 

"nliten flicka som förtvivlqt förcökcr gopo $llröckligt för qit mannens kuk inte sko epräcko hennes

mungipor. Du ser ott hennes tunno löppor ör täckto cv vorigo rår och qfi cn grönoktig vätsko
oovbrutet flyter från såren ner över monnen kuk. Bornet sneglor bedionde på dig inncn mon-

nen tryclcer in helo sin mondom i munnen och den spricker i mungiporno. Hon börior grymto
och stöno höftigf, fo#orqnde med blicken fört på dig. Efter en lifen stund rprutor hon sin

spermo i bornets mun och hon kvävs nöslon. Hostonde och klökcnde vöndcr hon sitt ansikte

mot dig och du ser cilt hennes onsike ör vonsfält, de spruckno mungiporno får henne ott le,

men hennes ögon gr&er. Du väcks w din egcn hy*crisko gr& på morgonen...

ER.r - 5

Du voknor med ett ryck ur din sömn, det ör dimmigt i ditt rum och cff rött sken pulseror
Iångsomt. Du kon sc kc siluettcr vid fotandon av din siing siluctter cy tre vuxno mön. Dimmqn

löttor så ott du kqn se dc re, dc [n hclt nqkno. Dc0 ör trc thoilöndskq mön och dc sGr sorgsno
ut Du ser slt där deroa könsorgcr bordc silto finns ingenlirqg ungcfär som nör mon tor cry cn
borbiedocko byxorno, kanlast Du scr också dr dc hs hclr vilo ögon och dcros munncr ör
hopsyddo. De står lönge och titfqr p" dig innon dcn cno, mcd en krofionstr6ngning, öppnor
munnen och löppornc trosqs sönder ov trådornq. Blod rinncr ner för hons hoko och ner på
bröstet. Hon söger: 'Yi ör bornen, bornen från Suriwongse. Vi fict oldrig yoro born, oldrig
voro born". De vön&r s§ om och försvinner i dimmon.

EH.XI
Det ör mör§ du scr ingonling och kon knqg röro dg. Eil lius tönds en bit bo* och i

skenet kon du se ott du ligger blond flero hundro s*ympde och förvridno bsnlik. Du kon inie
ondos och försöker kommo på fötfer, men liken voknor till liv och bririor ktypo över dig. Du

kömpor fienetiskt för ott reso dig fAr Ot få luft bcrnen tynger ner drg, de kv&ver dig. Förfvivlot
försöker du skriko, mcn hs intc tillr.äckligt med lu* i lungorn«r, horncn börior sliro kött*ycken
frön din kropp och du k&rncr dca mclollisko doften or ditt cgcf blod. Du voknor <v d* cget
skrik och scr ott du klört dig bldtg på öve*roppen ..

ERr -X2

Ett rum, ett hotellrurn, kockerlockorno kryp.t på vöggorno, oR frön Conk ov urin från

monncn i röng6n. Ho* ligger ovnnpå cn lileq +äd flicko och du ser hur hon pumpor, frcm
och tillbokc, from oclr tillboka *nobbore och snEbbore. Du höier förnrörcl och slår honom
msd full krof) i nackan, cn g&rg lill och cn fill. Blodct *änkcr övcr dilt q*cildc och du slickor
girigt i dig det Dan filo flickon börior bito honom i holscn och du sl&r honom igen. Snort ör
hons bokhuvud boro cn blodig molso och du scr &n lillo fl'tc{on sliro kötstyckq qficr kött-

stycke ur hons livlöso kropp. Hon liftor på dig mad storo gulo ögon och gå gopor hon, hon

gopor så $o* ott hon biter om hclo hqns sönderslogno huvud och hon börior svölio honom

som Gn orm svölier an konin. Du vaknor med ett ryck ur drömmen och du könncr ott dino

orrnor vö*er, som tröningsvörk...



EnI. xiI

do*a +-,åea,,i$1rdu ut ocå s&r dg=p& s&{gen...

Toy§

TOY.I
DE står på en,Setongovsofs, fromför digleder.n rtrdroppo uppåt och bokom dig leder

en likcdon neråt' Eu,,rerdig åä*f){llot om och best&nmcrdgför *t *'uppä. Nör du konrnit
nognc iroppstcg upp mörker du c{t du in}r.}cemrner nogordons. Du hö+ ett born gråto nögon-

pågplYd i dttrletall-

Duyoknor ov c# hysteriskt gm;' i' r,rar:in iett poniLdaget onsike med vilt uppspörrode
ögon..Du ryggor,färskrömt tillbdo och inserott o*siktetr&r ditt eget oeh ott du stfft och stirrot
in i b*lrumir r,llV,qal*rAritbdna"kod mån d0 kor!Hrtc hitto nfura sår på dg s[ii{v. På

filmor..dig.$ö.0 ds
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änsikte ""käifiik".

it o.h d, slår honom igcn. Snort ör
efter kött-

ho*n hon

en mon med videokcrnero, hon



TOY.4
Du står i ett siobbigf hotellrum, fromför dig sitter ett ontol born i åldrorno fem till elvo år

och ollo hor nummerloppor i oliko lörger på sinc bröst. Du vet precis vod du letor efter, men
inte om hcn finns blond de här borncn. En mon reser sig plötsligt milt inne blond bornen. Hon
ör fet, upprvullen och nokcn, hon hor en cigorr i munnen och en flosko Mekong i honden. Hon
tittor på dig och gopskrottor, du upptöcker ott hons <rndro hond håller hå* om nocken på en

lifen flicko rom förtvivlotförsöker gopo tillröckligtför oll monnens kuk intc sko spröcko hennes
mungipor. Du ser ott hennes tunno läppor är täckto w vorigo sår och att en grönohig vätsko
oovbrutet flyter från såren ner över monnen kuk. Bornet sneglor bedionda på dig innon mon-

nen trycker in helo sin mondom i munnen och den spricker i mungiporno. Hon börior grymto
och stöno hö$ig[, fortforonde med blicken föst på dig. Efter en lifen stund sprutor han sin

spermo i bsrnets mun och hon kvävs nöston. Hosfonde och klökonde vöndcr hon sitt onsikte
mot dig och du ser oll hennes onsilde är vonstållt, dc spruckno mungiporno får henne ott le,

men hennes ögon gr&er. Du väcks crv din egen hyrteri*o grä på morgonen...

TOY.5
Du voknor med etf ryck ur din sömn, det ör dimmigt i ditt rum och ctt rött sken pulseror

långsomt. Du kon sc lrc siluettor vid fotöndon ov din sii'ng siluctter ov tre vuxno mön. Dimmon
löttqr så oil du kon se de ke, de ör helt nqknq. Dct ör tre thoilöndskq mön och de sGr sorgsno
ut Du scr oä dör dcros könsorgcn bordq sitto finns ingenting ungpfiAr rom nör mon tqr qv cn
borbiodocko byxorno, könlösr. Du ssr också dt dc he hqlt vilo ögon och dcror munnor ör
hopsyddo. De står lönge och tittor på dig innqn dcn cno, mcd en kroftonströngning, öppnor
munnen och löpporno lrqsos söndcr ov trådorno. Blod rinncr ner för honr hoko och ner på
bröstet Hon söger: 'Yi ör bornen, bornen från Suriwongse. Vi fick oldrig yoro bcrn, oldrig
voro bqrn". De vöndcr sig om och försvinner i dmmon.

TOY. XI
Du ser två vito duyor rom ftygcr upp mot himmclcn. Den eno cxplodercrr platsligt i ett

moln ov blod den qndro fortsätier. Blodet regnar ncr öyer dig och dc+ frffer hål po dino
klöder. Du ser en domm fromför dig och börior långsomt springo mot dcn. Nör du kommer

from ser du qtt det inte ör votten i dEmmen uton glos och i gloset scr du dc nokno bornliken,
deros onsiktcn förvridno ismiirto och vonmokt

TOY. xit
Dct ör mödd, &l scr ingenting och kon kncppt röro dig. Ett lius lthrds cn blt bo* och i

skenet kon du se ott &r ligger blond flero hundro stympodc och förvridno bornlik. Du kan inte

ondqr och försöker kommo på fötter, men liken voknor till liv och börior k ypo över dig. Du

kömpor frcnefislrf fär crt resq dig för <*t få lufi, bomen tynger ner dig, de kvfoer dig. Förtvivlot
försökcr du skr:ik1*,,rncn,hs inta tillröekligt med luft i lungorntr, bqrnen börior slitcr köttstyeken

från din kropp ocli du k&rncr dc* nctcllisko doftcn or ditt cgG* blod. Du voknor w diH cgct
skrik och scr olt du kl&f dig blodig på övcrkroppcn.,.

TOY. X3
Du voknor ov eti hyrteriskt skrih du stirror in i ett poniksloget onsikte med vilt uppspärrode

ögon. Du lyggor förskrämt tillbako och inser ott cnsiktet ör ditt eget och ott du dåft och stirrot

in i bodrumsspegeln. Vadccn är blodfläckcd, men du kEn intc hitto nfuro sår på dig siöiv. På

dorronde ben går du ut och töler dig på söngen...
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spermo i bornets mun och hon kvävs nöston. Hostonde och klökonde vönder hon sitt onsikte
mot dig och du ser otl hennes onsikte ör vonställt, de spruckno mungiporno får henne ott le,
men hennes ögon gråtcr. Du vöcks ov din egen hysterisko gråi på morgonen...

flTAECU§.5
Du voknar mcd ctt ryck ur din sömn, del är dimmigt i ditt rum och stt rötl sken pulssror

långsomt Du kon sc trc silucttcr vid fotändon orr din söng silucttcr w hc vuxno mön. Dimmon
lättor så ott du kon se de tre, de ör heh nokno. Det ör hc thailändsko mön och de ser sorgsno
ut. Du ser ctt där deros könsorgon borde sitto finns ingenting ungeför som nör mon for ov en

borbiedocko byxorno, könlöst. Du ser också cä de hor helt vito ögon och deros munnor ör
hopsyddo. De står länge och tittor på dig inncn dan eno, med en kroftonshöngning, öppnor
munnen och läpporno trogor söndsr ov kådorno. Blod rinncr ner för hons hoko och ner på
bröstei. Hon säger: "Vi ör bornen, bornen från Suriwong*, Vi fiek oldrig voro born, oldrig
voro born". De vönder sig om och försvinncr i dimmqn.

MARCUS. XI
Eä rum, ett hotellrum, kockerlockorno kryper på vöggorno, en frön stonk ov urin från

monnen i söngen, Hon ligger ovonpå en liten, sp{id Sicko och du sor hur hon pumpcr, from
och lillboko, from och tillbckq rncbbore och snqbbqre. Du h§er i«irnröret och slår honom
med full krofl i nocken, en gång fill och sn rill. Blodcr sfiinksr övcr diti onsiklc och du rlickor
girigt i dig det. Den lilla ffickon böricr bito honom i holsan och du slår hoilom igcn. §nort är
hons bokhuvud boro en blodig mcsso och du scr dcn lillq ffickon slito köthtycke eftcr kött-
stycke ur hons livlöso kropp. Hon littor på dig med storo gulo ögon och så gopor hon, hon
gopor så stort ott hon biter om hclo hons söndcrrlogno huvud och hon börior svölio honom
som en orm wälicr en konin. Du voknor med et ryck ur &ömmcn och du könncr att dino
ormor vörker, som tröningsvörk...

fiARCUS. X2
Du voknor ov ett hyderiskt skrik, du stirror in i clt poniksloget onsikte med vilt uppspärrode

ögon. Du ryggor förskrömt tillboks och inser ott srsiktet ör difi egot och cd! du stått och stirrot
in i bcdrumsspegeln. Vosken ör blodläckod, mcn du kon intc hitto någrc s&r på dQ siölv. På

dorronde ben gör du ut och stittcr dg pö sängon...

mAncus-x3
Det ör mör§ du sor ingenling och kon knop$ röro- dig. Eif liur iön& en bit bo* och i

skenet kon du se ott du ligger blond flero hundro sfympodc och förvridno bsnlik. Du kon inte
ondos och försöker kommo på fo*tcr, men liken voknor till l?v och börior krypo över dig. Du

kömpor frenetisltt fåk c*i reso dig fiär dt $å lufi, benen tynger ner dig de kv&er dig. Förtvivlot
försöker du skriko, men hs ints tillröckligt med luft i lungorno, borncn börior slito köttsycken
från din kropp och du könncr dqn mcidlisko dofun crir diti cgpt blod, Du voknor ov ditt cget
skrik och ser ott du klO* dig blodig på öve*roppca...

Peters Näfrer

PETEN..I

Du står på en bctongavsots, framför dig ledcr cn stcnkoppo uppåt oeh bokom dig leder
en likodon nerä. Du scr dig föör),llot om och bcSömmer dig för stt gå uppd*. När du kommit' någro koppstcg upp mörkcr du dt du inlc kommsr någonrluns. Du hör qil born gräo n&gon-
stons uppifrån och du vct otl det tk ditt born. Du försökcr öko forien, mcn kommcr fortforonde
ingenstons. Plötsligt gor troppon viko och rosor sommon. Du voknor upp på golvet i ditt hotell-
rum...
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Bakglrund

Erik är född i den svensko småstoden

Jönköping. Hon vor en medelmåtto genom

helo skolgången och visste inte riktigt vod
hon ville göro med sitt liv. Hon sökte notur-

vetenskoplig linie på gymnosiet och klorode
det med gonsko högo betyg. Efter gymnc
siet vor hon inte så söker på vod hon ville
göro, hon luffode runt i Europo ett por m&
noder och iobbode på borer, vondrorhem
och diskode för ott finonsiero reson. Hemmo

i Sverige ficko hon proktikplots på en ov

Jönköpings lokoltidningor och visode sig

fungero väldigt bro som iournolist. Nör
proktiktiden togit slut fonns det ingen plots

för honom på tidningen och hon vqr orbets-

lös i ett holvår innon hon bestämde sig för
ott reso tillAustrolien. Hon spenderode nös-

ton åtto månoder dör och tog de ströiobb
som biöds. Hon iobbode på dykbåtor uton-

för Cqirnes och som stödore på vondror-

hem, hon froktode bockpockers i bussor och

iobbode som bortender på obskyro nott-
klubbor.

Hon återvönde ön en gång till Jönkö-
ping boro för ott finno sig voro orbetslös
återigen. Hon sökte sig till Stockholm och
böriode söko iobb på tidningorno. Hon fick
en del ströiobb och giorde någro ortiklqr
åt en del tidningor, men inget fost orbete.
Efter ett tog fick hon ett erbiudonde ott börio

iobbo på TV som reseorcher åt ett nystortot
progrom'Absolut Poul(ino)". Hon tockode
noturligtvis io och så småningom blev hon
den bäste på redoktionen.

Det ör Erik som åker lond och rike runt
i iokten på intressonto mönniskor och före-
teelser iill progrommet och hon hivs utmörkt
med det. Hon hor ovslöiot både det eno och
det ondro, politiker som besöker
prostituerode, borttoppot uron och Corl
Serums hontering ov flickor.

I förrgår fick Erik nys om en kille i Bong-

kok som ville tröffo ett reportogeteom on-
gående bornprostitutionen där. Det vor en

kille på redoktionen för Dokument Utifrån
som tipsode honom, hon so ott de inte hode
folk eller intresse olt göro något ov det så

Absolut Poul(ino) konske vor intresserode.
Hon beröftode för Erik ott killen fonns på
Dior Guest House på Khoo Son Rood och
ott hon hette Klous Nikki. Portieren skulle
slöppo in dem om hon fick lösenordel" MAi
cådwp phät".

Noturligtvis informerode Erik progrom-
ledoren Poul(ino) Edlund om det helo för
ott höro dennes åsikt. Poul(ino) blev völdigt
intresserod och skulle höro med chefen. Ef-



ter någro timmor återkom hon/hon med

ett godkännonde och konstigt nog skulle
hon/hon fölio med och göro reportoget.
Erik giorde en snobbundersökning och hit-

tode en orgonisotion, CPCR (Center for
the Protection of Children's Rights), iBong'
kok som konske kunde voro fill hiälp. Hon

ringde dem och protode med en Teelopon

som vor mycket vönlig och tillmötesgå-
ende. Hon vor völdigt glod över ott svensk

TV ville to upp problemet och lovode ott
hiölpo teomet med en guide, en ung thoi-

landsk iournolist vid nomn Toy. Toy kom-
mer ott möto dem på Hilton lnternotionol
Bongkok på måndog klockon l9:00.

Erik utåt

Erik ör en söt kille med blond kolufs
och gröno ögon. Hon klör sig oftost i
söckigo byxor, för stor skiorto med vöst
och bqsebollkeps bok och frqm. Hon ör
I 85 cm lång och vöger knoppt 9O kg. Hon

röker ett poket om dogen och söger söl-

lon neitill en whisky on the rocks. Hon ör
vegetorion, ott öto kött vore iu ott öto en

kompis.

Erik på diupet

Erik är målmedveten och hittor oftost
det hon söker. Hon tqr ytterst ollvorligt på
sitt orbete och mår böst nör hon könner
ott det hon gör ör befydelsefullt. Hon he
tor nör folk försöker bestömmo över he'
nom och hon ovskyr o!!t vod fö*ryck he-

ter. Hon tror definitivt på iämlikhet mellon

könen och föroktor kvinnor som förvön-
tor sig ott hon sko hållo upp dörren, dro
ut stolen eller insistero på ott få betolo ne'
ton borq för ott hon ör kille. Hon ör oktiv
diuwön och ölskor born, inte för ott hon

skulle vilio ho någro siölv iust nu, men så

småningom.

Vad Erik tycker om de andra

Poul(ino) ör iu progromledore och inte

reporter, vod fon sko hon med på turen

ott göro? Hon/hon hor olltid hoft fullt för-
troende far Erik tidigore så det ör förmod
ligen inte ott hon/hon inte litor på honom,

men någonting ör det. Poul{ino} ör förbon-

not duklig på ott voro progromledore, inget
tvivel om den soken, men hon/hon kon voro
diövligt dryg iblond, lite divig till och med.
Det är inte bro...

Morcus Cedergren ör en völkänd fil-
more, hon hor vorit i Rwondo och giorl sioro
reportoge runt om i vörlden. Erik hor tröf-
fot honom någon gång, men könner honom
inte. Hon hyser dock ingo som helst tvivel
om ott Morcus ör en duktig fotogrof eller
ott hon kommer ott göro ett ypperligt iobb.
Hon verkor lite völ hård emellonåt. Och den
dör loppen hon hor över ögoi, vorför inte
skoffo sig ett emoliögo?
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Balqlrund

Eriko ör född i den svensko småstoden

Jönköping. Hon vor en medelmåtto genom

helo skolgången och visste inle riktigt vod
hon ville göro med sitt liv. Hon sökte notur-

vetenskoplig linie på gymnosiet och klorode
det med gonsko högo betyg. Efter gymne'
siet vor hon inte så söker på vod hon ville
göro, hon luffode runt i Europo ett por m&
noder och iobbode på borer, vondrorhem
och diskode för ott finonsiero reson. Hemmo

i Sverige ficko hon proktikplots på en ov

Jönköpings lokoltidningor och visode sig

fungero völdigt bro som iournolist. Nör
proktiktiden togit slut fonns det ingen plots

för honom på tidningen och hon vor orbets
lös i e* holvår innon hon bestömde sig för
ott reso tillAusholien. Hon spenderode nös
ton åtto månoder dör och tog de ströiobb
som biöds. Hon iobbode på dykbåtor uton-

för Coirnes och som stödore på vondror-

hem, hon froktode bockpockers i bussor och

iobbode som bortender på obskyro noti-
klubbqr.

Hon återvönde ön en gång till Jönkö
ping boro för ott finno sig voro orbetslös
återigen. Hon sökte sig till Stockholm och
böriode söko iobb på tidningorno. Hon fick
en del ströiobb och giorde någro ortiklor
åt en del tidningor, men inget fost orbete.
Efter ett tog fick hon ett erbiudonde ott börio

iobbo på TV som reseorcher åt ett nystortot
progrom'Absolut Poul(ino)". Hon tockode
noturligtvis io och så småningom blev hon
den böste på redoktionen.

Det ör Eriko som åker lond och rike runt
i iokten på intressonto människor och före-
teelser till progrommet och hon trivs utmörkt
med det. Hon hor ovslö[ot både det eno och
det ondro, politiker som besöker prostitu-
erode, borttoppot uron och Corl Serums

hontering ov flickor.

I förrgår fick Eriko nys om en kille i Bong
kok som ville tröffo ett reportogeteom on-
gående bornprostitutionen dör. Det yor en

kille på redoktionen för Dokument Utifrån
som tipsode honom, hon so ott de inte hode
folk eller intresse ott göro något ov det så

Absolut Poul(inoI konske vor intresserode.
Hon beröttode för Eriko qtt killen fonns på
Dior Guest House på Khoo Son Rood och
ott hon hette Klous Nikki. Portieren skulle
slöppo in dem om hon fick lösenordet" Måi
chawp phöt".

Noturligtvis informerode Eriko progrom-
ledoren Poul(ino) Edlund om det helo för
ott höro dennes åsikt. Poul(ino) blev völdigt
intresserod och skulle höro med chefen. Ef-



ter någro timmor återkom hon/hon med ett

godkönnonde och konstigt nog skulle hon/
hon fölio med och göro reportoget. Eriko

giorde en snobbundersökning och hittode

en orgonisotion, CPCR {Center for the
Protection of Children's Rights), i Bongkok
som konske kunde voro till hialp. Hon ringde
dem och protode med en Teelopon som vor
mycketvönlig och tillmötesgående. Hon vor
völdigt glod över ott svensk TV ville to upp

problemet och lovode ott hiölpo teomet med

en guide, en ung thoilöndsk iournolist vid
nomn Toy. Toy kommer ott möto dem på
Hilton lnternotionol Bongkok på måndog
klockon l9:OO.

Erika utåt

Eriko ör en söt tiei med en enorm blond
kolufs och gröno ögon. Hon klör sig oftost

lite grobbigt med söckigo byxor, för stor
skiorto med vöst och bosebollkeps bok och

frqm. Hon ör I55 cm lång och vöger knoppt
55 kg. Hon röker ett poket om dogen och

säger sällon nei till en whisky on the rocks.

Hon ör vegetorion, ott öto kött vore iu ott
öto en kompis.

Erika på diupet

Eriko ör målmedveten och hittor oftost
det hon söker. Hon tor ytterst ollvorligt på
sitt orbete och mör bäst nör hon känner ott
det hon gör ör betydelsefullt. Hon hotor nör
folk försöker bestämmo över henne och hon

ovskyr ollt vod fö*ryck heter. Hon ör inte

på något siifl en kvinnosokskvinno, men hon

tror definitivt på iämlikhet mellon könen och

föroktor mön som håller upp dörren, dror
ut stolen eller insisteror på ott få betolo no-

ton boro för qtt hon är tiei. Hon ör oktiv
diurvön och ölskor born, inie för ott hon

skulle vilio ho någro iust nu, men så smdr

ningom.

Vad Erika §cker om de andra

Poul(ino! ör iu progromledore och inte

reporter, vod fon sko hon med på turen ott
göro? Hon/hon hor olltid hoft fullt förtro-
ende för Eriko tidigore så det ör förmodli-
gen inte ott hon/hon inte litor på henne, men

någonting ör det. Poul(ino! ör förbonnot

duktig på ott vorq progromledore, inget
tviVelom den soken, men hon/hon kon voro
diövligt dryg iblond, lile divig till och med.
Det ör infe bro...

Morcus Cedergren ör en völkönd fil-
more, hon horvorit i Rwondo och giort storo
reportoge runt om i världen. Eriko hor tröf-
foi honom någon gång, men känner honom
inte. Hon hyser dock ingo som helst tvivel
om ott Morcus ör en duktig fotogrof eller
ott hon kommer ott göro ett ypperligt iobb.
Hon verkor lite väl hård emellonåt. Och den
dör loppen hqn hor över ögot, vorför inie
skoffo sig ett emoliögo?
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Bak§rund

Redon tidigt visste du vod du ville bli,

soldot. Efter ott ho gått ut verkstodsteknisk

linie giorde du lumpen som gruppbeföl på
follskörmsiögorno. Livet dör possode dig
perfekt och du gick ut med högsto b"tyg.
Nör lumpen vor fördig sökte du in på
officershögskolon men dom ville inte ho dig,

du hor oldrig förstött vorför. Arg och sårod
giorde du ett års FN+iönst i Libonon och

nör du kom hem tipsode en kompis dig om

ott polisen sakte folk. Tio, det löt iu inte så

dumt så du sökte och kom in. Efter fullgiord
utbildning blev du kontoktod ov SÄPO som

tyckte ott din personlighet och utbildning
possode för deros bronsch. Med huvudet

fyllt ov bilder ov dig siölv som Jomes Bond

tockode du io på stört. Efter ett års utbil*
ning slöppte dom ut dig på föltet. Då både
du och dom hode upptöckt din löggning för
film och foto blev du ofto sott på

övervoknings- somt spioneringsuppdrog
med komeron som vqpen. Nu fick du även
onvöndning för de kunskoper du förvörvot
i ovlyssningsteknik somt oliko sött ott on-

vöndo fiberoptik för övervokning.

Efter iörnridåns foll blev det dock sömre
med orbete och ett år effer det blev du upp
sogd från SÄPO och istöllet erbiuden iobb
på trofikroteln, något som inte roode dig
sörskilt så du tockode nei. Du tog ett holvår
och reste runt i USA och funderode på vod
du skulle hitto på. Nör du kom hem hode
du beslutot dig för ott sqtso på ott bli fil-
more och gick en utbildning på folkhög
skolon. Efter fullgiord utbildning blev du

onstölld på ry som dokumentör filmore och
orödd som du vor skickqde dom dig till heto
stöllen som Somolio och Rwondo.

I Somolio vor du olltid ute på de forli-
goste plotserno för qtt få bro filmbilder men

til! slut stock du ut nöson för långt. Du blev
tillsommons med en brittisk reporter kidnop-
pod och hölls fången i tre veckor innon ni

blev frislöppto. Ni blev gonsko bryskt be-

hondlode under tiden i fångenskop, men

du klorode dig bro både fysiskt och psy-

kiskt till skillnod från din briitiske kollego.

Nör du sedon 1994 söndes till Rwondo
vor du långt ifrån ovskröckt och du gov dig
i kost med uppdroget med liv och lust, fögo
visste du då ott de soker du skulle se och
upplevo hör skulle mörko dig för livet. Du

filmode dog ut och dog in mönniskor som

blivit stympode, lemlöstode och våldtogno.
Mot slutet ov ditt uppdrog på sensomme
ren hönde det som inte fick hando. Du vor i
ett flyktinglöger och filmode nör du på not-



ten vöcktes ov skottlossning och skrik. Du

skyndode dig ut ur ditt tölt och såg soldoter
som gick lös på flyktingorno med mochetes

och outomotvopen. Du greppode din ko-

mero, softe in liuskönslig film och börlode,
gömd i en skrevo, ott filmo. Du såg kvinnor
som bokbundno blev våldtogno för ott se-

don bli sloktode med mochetes, born som

sköts och sporkodes till dads och ondro vi*
righeter som inte kon beskrivos. Plötsligt
könde du en fot i din rygg, vönde dig om
och fick en kolv ionsiktet. Dom slog sönder
din komero och misshondlqde dig så svårt
ott du förlorode synen på eno ögot men du
hode större tur ön dom flesto flyktingorno,
du överlevde.

Efter Rwondo låg du lönge på siukhus

och vor inte återstölld förrön till iulen. Se-

dqn dess hor du orbetql på hemmoplon och
gått iteropiför ott bli kvitt mordrömmorno
som fortforonde plågor dig. På kuppen hor
du blivit impotent då du ser bilden ov ollo
desso våldtogno kvinnor f0r din inre syn så

fort du försöker ho sex. Som ett resultot ov
detto hor din flicko lömnot dig och du kön-

ner dig gonsko ensom.

Du hor precis blivit tillfrågod ov den
köndo W-personligheten Poul(ino) Edlund
(från Absolut Poul(ino)) om du könner för
ott åko till Thoilond för ott göro ett repor-
toge om bornprostitulion och du hor occep
terot på grunder som du inte helt förstår
siölv. Konske ör det för ott bryto den isole-

ring du könner ott du homnot i, konske ör
det öventyrslusten som fortforonde driver
dig. Hon/Hon beröttode för dig ott en mon

från Bongkok ringt och ville proto med ett

reportogeteom. Hon skulle finnos på Dior
Guest House på Khoo Son Rood och de

skulle frågo efter Klous Nikki. Portieren
skulle slöppo in dem om hon fick lösenor-

det "Mai cÄdwp phät".

Marrcus utåt

Morcus ör en kille som förmodligen
skulle plotso som "The Morlboro Mon", hon

klör sig oftost i slitno ieons, vit T-shirt och

cowboystövlor. Hon ör kortklippt och ser
egentligen gonsko bro ut, uton ott veto om
det. Hon bör en lopp över eno ögot. Hon
kunde sott dit ett emoliögo, men tycker oft
det ser tuffore ut med en lopp. Det sko sy-

nos olt mon vorit i hetluften...

Marrcus på diupet

Morcus ör tuff och hård, en öventyrore
och soldqt. Hon ör dock sympotisk boro
mon lör könno honom.

lnom dig ör du eti virrvorr ov könslor
som du desperot försöker to konhollen över.
Du hor olltid sett dig siölv som en hårding
men könner nu hur svog du egentligen ör.
Du gör dock ollt för ott hållo detto för dig
siölv och övereogeror ofto för oit dölio din
osökerhet. Du ör stöndigi plågod oy mor-
drömmor och ditt impotensproblem gör
knoppost soken böttre.

Vad Marcus tycker om de andra

Morcus könner egentligen ingen ov de
hon sko åko ivög med. Teomet hon sko åko
med består ov Erik(o) Gronoth, som ör re'
seorcher och Poul{ino} Edlund, som ör pro'
gromledore för Absolut Poul(ino). Hqn hor
sett någro ovsnitt ov progrommet och tycker
ott det ör ett okei debottprogrom, men det
gör obsolut inget om mon missor det.
Progromledoren ör onekligen duktig, men

hor mon vorit med om så mycket som Mor-
cus ör dei svårt ott bry sig om vörldslighe-
ter. Vod hon döremot inte riktigt förstår ör
vorför en progromledore fölier med på en

reportogereso.

LJtrustning

Morcus hor komeroutrustning ov vorie.
ronde slog somt utrustning för ott kunno
buggo både bil4 och Iiudmössigt.
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Bakglrund

Poulino ölskor utmoningor. Hon hor oll-

tid sysslot med öventyrligo sporter som

follskörmshoppning, sportdykning och
bergsklöttring. Hon ör den typ som inte åker
skidor om det ör pistot, inte håller hostighetr
begrönsningor och som obsolut inte skulle

dyko om det inte fonns vithoi i nörheten.

Hon är helt enkelt odrenolinberoende, ge.

len skulle hennes kolleger kollo henne.

För någro år sedon tröffode hon en mon

nör hon vor i Sydofriko för ott dyko. Hon

vor TV-producent och det visode sig ott TV

sökte en progromledore till ett progrom om

öventyrligo sporter och sysselsöttningor.
Poulino blev tillfrågod och tockode notur-

ligtvis io. Efter W-serien fortsotte hon på

sommo bono och hor vorit progromvörd för
diskussionsprogrom, ungdomsprogrom. Just

nu hor hon ett eget progrom, Absolut Poul-

ino, där hon tor upp kontroversiello ömnen.
Progrommet ör i högsto grod seriöst och
det hor fått godo omdömen ov TV-kritiker.

Poulino hqr funderot ett tog på ott göro
ett progrom om bornprostitutionen i Thoi-
lond, men inte riktigt fått tummorno loss. Hon
könner ott det känns völdigt ongelöget ott
göro det hör progrommet, men det könns

völdigt nöro också. Hon ör helt enkelt lite
rödd för vod hon kommer ott få se och hörq.

För någon dog sedon fick hon ett tips
ov Erik(o), reseorcher på redoktionen, om
en mon som ringt upp Dokument Utifrån och
ville tröffo ett reportogeteom på Dior Gu-
est House på Khoo Son Rood i Bongkok.
Dokument Uiifrån hode vorken lömpligo
reporkor eller inhesse för ott skicko till Bong
kok. Poulino tog upp det med sin chef och
efter mycken oggressiv övertolning fick hon
inte boro klortecken ott skicko ett teom uton
ott hon siölv också fick fölio med. Hon bru-
kor inte siölv fölio med på reportoge-
resorno, men den hör gången könns det
viktigt för henne ott få voro med på plots.
Poulino begörde ott få fotogrofen Morcus
Cedergren, som hon vet hor vorit mycket i
hetlufien och ör en tuff filmore med stor te
long, och noturligtvis Erik(o) Gronoth som

hon hyser siörsto förtroende för.

lnformotionen Poulino fått om monnen
är ott hon heter Klous Nikki och bor inkog-
nito på Dior Guest House på Khoo Son

Rood. Portieren ör instruerod ott inte kön-

nos vid honom om inte lösenordet "MAi
chawp phöf'lömnos till honom.



Paulina utåt

Pqulino uppfottos ov ondro som en oer-
hört sexig kvinno, och hon vet om det. Det

vore konstigt om hon inte visste det, hon får

iu tiogvis med beundrorbrev dogligen med

frierier och snuskigo förslog. Hon ör völträ-
nod och det syns på henne, hon är infe sen

ott viso det heller. Poulino bör görno kl<i
der som ovslöior hennes figur. Hon är 17 5

cm lång och hor mörkbrunt hår och motch-

onde ögon. Hon bör en stor guldring i hö
ger bröstvårto och hor en totuering i form
ov en svort ponter på vänster skulderblod.

Paulina på diupet

Poulino ör tuff, tuffore ön de flesto kil-

lor i hennes umgöngeskrets. Hon hor en voss

tungo och tvekor inte ott voro oggressiv när
hon onser det voro nödvöndigt. Poulino ör
målmedveten och ger sig oldrig, hur hopp
lös situotionen ön verkor. Hon hor inte
mycket till övers för hyckleri och dubbelmo-
rol, röttfromhet ör den endo vögen. Hon ör
mycket völ medveten om ott hon ör stiör-

non i sitt progrom och det hor konske stigit
henne lite åt huvudet. Poulino berörs völ-
digt mycket ov born som for illo, misshond
los eller utnyttios sexuellt. Hon vet inte rik-

tigt vorför, men det engogeror henne otro-
ligt mycket. Hon brukor foktiskt sötlo in
pengor på Räddo Bornens konto iblond, det
brukor bli en tusenlopp åt gången.

Vad Paulina tycker om de andra

Erik(ol ör den bösto reseorchern på re
doktionen och hyser ingo som helst tvivel
om ott hon/hon skulle göro ett ypperligt
orbete på egen hond. De iobb som Erik(o)

giort för Absolut Poulino hor ollo vorit ov

högsto kloss. Trots det enormo förtroende
hon könner för honom/henne vill Poulino

voro med siölv, völ medveten om ott hon

förmodligen inte ör ov så stor nytto på fäl'
tet.

Morcus hor iu iobboi mycket på föltet,

Rwondo och Somolio till exempel. Hon ör
völ onsedd och ser gonsko forlig ut. Det kon

kommo völtill poss i ett lond som Thoilond.
Dessutom ör hon erkönt duktig på sitt or-
bete.
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Baltgrund

Poul ölskor utmoningor. Hon hor olltid
sysslot med öventyrligo sporter som
follskörmshoppning, sportdykning och
bergsklii,ttring. Hon ör den typ som inte åker
skidor om det ör pistoi, inte håller hoslighet+

begrönsningor och som obsolut inte skulle

dyko om det inte fonns vithoi i nörheten.

Hon är helt enkelt odrenolinberoende, g+
len skulle hennes kolleger kollo honom.

För någro år sedon tröffode hon en mon

när hon vor i Sydofriko för ott dyko. l-{on

vor W-producent och det visode sig ott TV

sökte en progromledore till ett progrom om

öventyrligo sporter och sysselsättningor.

Pqul blev tillfrågod och tockode noturligt-
vis io. EfterTV-serien fortsqtte hon på sqmmo

bono och hor vorit progromvörd för
diskussionsprogrom, ungdomsprogrom. Ju st

nu hor hon ett eget progrom, Absolut Poul,

dör hon tor upp kontroversiello ämnen. Pro-
grommet är i högsto grod seriöst och det
hor fått godo omdömen ov TV-kritiker.

Poul hor funderot ett tog på ott göro ett
progrom om bornprostitutionen i Thoilond,
men inte riktigt fått tummorno loss. Hon kön-

ner ott det könns völdigt ongelöget ott göro
det hör progrommet, men det könns völdigt
nöro också. Hon ör helt enkelt lite rädd för
vod hon kommer ott få se och höro.

För någon dog sedon fick hon ett tips
ov Erik(o!, reseorcher på redoktionen, om
en mon som ringt upp Dokument Utifrån och
ville träffq ett reportogeteom pö Dior Gu-
est House på Khoo Son Rood i Bongkok.
Dokument Utifrån hode vorken lämpligo
reporlror eller inhesse för ott skicko till Bong
kok. Psul tog upp det med sin chef och ef-

ter mycken oggressiv övertolning fick hon
inte boro klortecken ott skicko ett teom uton
ott hon siölv också fick fölio med. Hsn bru-
kor inte siölv fölio med på reportoge-
resorno, men den hör gången könns det
viktigt för honom ott få vars med på plots.
Poul begörde ott få fotogrofen Morcus Ce-

dergren, som hon vet hor vorit nrycket i

hetluften och ör en tuff filmore med stor to-
long, och noturligtvis Eriktol Gronoth som

hon hyser störsto förtroende för.

lnformqtionen Poul fått om monnen ör
ott hon heter Klous Nikki och bor inkognito
på Dior Guest House på Khoo San Rood.
Portieren ön instruerqd ott inte könnos vid
honom om inte lösenordet " Mai chawp
phöt" lömnqs till honom.



Paul utåt

Poul uppfottos ov ondro som en snygg
kille, och hon vet om det. Det vore konstigt

om hon inte visste det, hon får iu tiogvis med

beundrorbrev dogligen med frierier och

förfrågningor om tröffor. Hon ör völtrönqd
och det syns på honom, hon ör inte sen oti
viso det heller. Poul bär görno kläder som

ovslöior hons muskler. Hon ör I85 cm lång
och hor mörkbrunt hår och motchonde
ögon. Hon bör en stor guldring i höger öro
och hor en toiuering i form ov en svort pon-

ter på vönster skulderblod.

Paul på diupet

Poul ör tuff, tuffore ön de flesto i sin

umgängeskrets. Hon hor en voss fungo och

tvekor inte ott yoro oggressiv nör hon on-

ser det voro nödvöndigt. Poul ör målmed
veten och ger sig oldrig, hur hopplös situo-

tionen ön verkor. Hon hor inte mycket till
övers för hyckleri och dubbelmorol, rött-

fromhet ör den endo vögen. Hon ör mycket

völ medveten om ott hon ör stiörnon i sitt

progrom och det hor konske stigit honom

lile åt huvudet. Poul berörs völdigt mycket

ov born som for illo, misshondlos eller ut-

nyttios sexuellt. Hon vet inte riktigt vorför,
men det engogeror honom otroligt mycket.

Hon brukor foktiskt sötto in pengor på
Röddo Bornens konto iblond, det brukor bli
en tusenlopp åt gången.

Vad Paul tycker om de andm

Erik(ol ör den bästo reseorchern på re,

doktionen och Poul hyser ingo som helst

tvivel om ott hon/hon skulle göro ett ypper-
ligt orbete på egen hond. De iobb som

Erik(ol giort för Absolut Poul hqr ollo vorit
ov högsto kloss. Trots det enormo fö*ro-
ende hon könner för honom/henne vill Pqul

voro med siölv, völ medveten om ott hon

förmodligen inte ör ov så stor nytto på föl-
tet.

Morcus hor iu iobbot mycket på föltet,
Rwondo och Somolio till exempel. Hon ör
väl onsedd och ser gonsko forlig ut. Det kon

kommo völtill poss i ett lond som Thoilqnd.

Dessutom ör hon erkönt duktig på sitt or-

bete.
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Bak§rund

Du ör Toy, en 26-årig thoilöndsk iour-
nolist som orbetqr för Bongkok Post, en ov
Bongkoks engelskspråkigo tidningor. Du ör
ännu inte fördigutbildod uton du får boro
skrivo mindre ortiklor, något som retor dig.
Du ör öven engogerod i en orgonisotion i
Bongkolg CPCR (Centre for the Protection

of Childrens Rights). Orgonisotionen som

stortode 1984 som en underorgonisotion
till Foundotion For Children ov en ov org+
nisotionens odvokoter, Mr Teelopon och

orgonisotionens nuvoronde direktör,
Sonphosit. Orgonisotionens syfte ör kroft-

fullt CPCR skoll registrero ollo former ov

utnyttionde ov born. CPCR kontrolleror oll
informotion som kommerin, försöker siölvo

ott leto upp sådono stöllen dör sloveri och

prostitution förekommer och tor sig i hem-

lighet in i desso konoler. Detto ör ett mycket

forligt orbete då storo pengor står på spel

för de inblqndode och oil detto i högsto

grod öven göller polisen. CPCRs orbete ör
stort och övermäktigt men det bör dock
frukh bqrn fritos vorie år. Din försto kon-

tokt fick du med orgonisotionen 1989. Din

yngsto syster Loo (då l3 år gommol) blev
kidnoppod ov skrupelfrio mön och bortförd.
Till skillnod från de övrigo ifomilien bodde
du redon då i Bongkok och hode därmed
helt ondro möiligheter ott försöko ott på-

verko situqtionen. Du böriode ott kontrol-
lero vilko möiligheter som stod till buds för
ott kunno återfinno din syster. Det vor i sqm-

bond med denno iokt du kom i kontokt med
CPCR försto gången. Mr Teelopon tog sig

on ditt problem och böriode med en under-
sökning då detvisode sig ottflero born hode
försvunnit från sommo region som din sys-

ter. Ett holvår senore fonn mon en dock-
fobrik på grönsen till Burmo som onvönde
sig ov bornorbetore, nör polisen gick till
oktion hittode mon åttio born som qrbetode

dör, somt bevis för ott det vor it önnu fler
som kommit dii men sedon sålts vidore, tro-
ligen till oliko bordeller i Bongkok och
Pottoyo. Din syster återfonns inte dör men

fonns popper på ott hon blivit såld till en

bordelli Pottoyo... hon hor dock oldrig åter-
funnits. Efter detto blev du som golen i ditt
Ietonde efter din syster men efter ett tog fick
dino vönner dig ott inse ott dei inte vor lönt
ott leto mer efter henne, så du böriode en-

gogero dig mer och mer iCPCRs orbete för
ott förhindrq ott qndro skulle råko liko illo
ut.

Somtidigt ordnqde Teelopon plots som

lörling på Bongkok Post åt dig, sommo plots
som du innehor nu. Du hor länge hoppots
på ott du skulle kunno få tillfalle ott skrivo
lite ortiklor om situolionen för bornen iThoi-
lond. Dock hor tidningens ledning sott stop



för ollo sådono försök då de onser ott Iö-

sorno inte vill se och det ör "to mig fon inte

vårt onsvor ott tvingo dom" som onsvorige
utgivoren so till dig en gång. Det ör mångo
som inte vill se...

Nu hor du dock fått möilighet ott fölio
med ett utlöndskt reportoge teom in i slum-

men och du ör fost besluten ott göro ditt
yttersto för ott de skqll få se ollt vidrigt som

hönder i ditt hemlond. Det ör så otl du ge-

nom CPCR fått en förfrågon om du villfölio
med ett svenskt TV teom som skoll göro ett

reportoge om bornprostitulionen i Bongkok.

De begörde ott få lite hiölp ov CPCR, som

frågode dig om du skulle viljo stöllo upp

som guide, vilkei du noturligtvis svorode io
till. Du skoll tröffo din kontokt, som heter
Erik(ol på Bongkok Hilton klockon l9.OO
på måndogkvöll.

Toy utåt

Du är imångo stycken som thoilöndore
ofto ör mot utlönningor. Du ler ofto och vi-
sor völdiqt söllon dino könslor. Du klör dig
lött och ledigt i glodo förger. Du ogeror
dock med den siälvsökerhet som du fått
genom ott orbeto på Bongkoks gotor, ofto
under dödshot, under ett por års tid.

Toy på diupet

Du ör viliestork och driven. Du hor in-

sett ott ditt mål i livet ör ott bli en erkönd

iournolist och ott du genom medio skoll

kunno föröndro det Thoilöndsko somhöllet.
Du vet också ott det som du hor sott dig för
ott göro är svårt och forligt på ett sött som

få vösterlönningor kon förstå. Bornhondeln
styrs till storo delor ov Trioderno (den kine-

sisko moffion) och deros opperotioner sky4
dos ov den genomkorrumperode polisen.

Du hor flero gånger blivit vornod och ho-

tod till livet, men tonken på din systers öde
hor fått dig ott gå vidore. Din syster tolor
du dock oldrig om då det gör för ont ott
tönko på ditt misslyckonde.

Rollspelstips

dig ott förloro qnsiktet. Vor tystlöten och
ovslöio inte för mycket ov vod du vet på en
gång, för då konske svenskorno onser ott
de inte behöver ho dig med. Antyd görno
ott du vet mer ön du egentligen gör om du
könner ott det skulle behövos.

Vad du vet

Antolet prostituerode i Thoilond ör co.
250 000 vorov co. I Oolo ör born under l5
år.

Du ör fost besluten ott få fölio med de

svensko iournolisterno då du är rödd ott de

skoll råko illo ut onnors, och det skulle få

Prostitution ör enligt Thoilöndsk log för-
bjudet, men de logorno efterfölis ei.

Priset på en vösterlönnings liv ör i Bongr

kok så lågt som 100 dollor, för thoilöndore
ör priset obefintlig.

Polisen orresteror ofto uilönningor uton
onledning och "hittor" otto knork eller lik-

nonde ideros fickor. Söttet ott kloro sig ifrån
detto ör ott olltid ho femtio dollor ott stoppo
i possef som muto, vilket ör det dom egent-
ligen ör ute efter.

Vopeninnehov ör strikt förbiudet och
stroffen ör MYCKET hårdo.

An§ående CFCR

Ni undersöker för nörvoronde:
En bordellhörvo i norro Thoilond som

involveror drogsyndikoten i gyllene triong-
eln.

Möiligheien ov ott slorto ett eget born-
hem för de born som ni fritor, detto med
hiölp ov en europeisk kvinno som heter
Morie,Fronce Botte.

Ni håller på med en undersökning ov
odoptionsbyräer, då ni misstönker ott de
sysslor med bornsmuggling ut ur Thoilond.

Ni håller ett por misstänkto bordeller
under uppsikt då ni misstönker ott de till-
hondohåller born.

Ni utreder en odvokot vid nomn Sunt-

horn Phu då hon hor en odoptionsbyrå som

ni misstönker ligger bokom en del born-
prostitution.

Ni håller på med ett proiekt i provinsen
Chiong Moidär niförsöker sötto stopp för
ott mon kidnoppor born från provinsen till
prostitution och slovorbete.
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Bak§rund

Du heter egentligen Peter Sonddn och

ör svensk. Du bariode sin korriör som

porrfilmsfotogrof åt CorlSerum i Stockholm.

Under någro år giorde hon konventionell
por#ilm. Peter trivdes relotivt bro med sitt

iobb, hon trä'ffode mycket {eier och {önode
bro med pengor. Tyvörr tiönode hon inte

tillröckligt med pengor för ott Ievo så lyxigt
som hon foktiskt giorde, hons spelskulder

bAriode vöxc1 hon övertrosserode sino kon-

ton ideligen och fick låno pengor ov ock-

rore. Slutligen blev hon övertolod ott skeppo

norkotiko från den gyllene triongeln till
Sverige. Hon åkte ner till Thoilond och pdr

böriode sittorbete. Det helo förlöptevöl och

Peter tröffode en Thoilöndsko som hon för-
ölskode sig i, Seriniyom.

Så småningom vor Peters skuld betold
och hon vor fri ott göro som hon siölv ville.
Å.un ,o, knorkkurir hode gett honom en

liten slont över och hon bestömde sig för
olt stonno i Thoilond med sin flickvön. Så

småningom böriode pengorno tryto igen

och Peter funderode på oit to upp knork-

smugglingen igen, men då en omerikonsk
kille ovröttodes för kno*smuggling fick hon

kollo fötter och beslutode sig för ott to upp

sitt gomlo yrke igen, porrfilmfotogrof. Efter

ott ho kommit i kontokt med Klous Schiclq

en porrfilmsproducent i Bongkoh bariode
hon filmo. Till en börion hondlode det om

gonsko konventionell porrfilm med osiotisko

tieier och europeisko mön, Efter en tids fil-

monde fick hon ett uppdrog på ett hotell i

Bongkok. Nör hon kom dit upptöckte hon

ott det inte hondlode om någon vonlig porr-
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film, uton om bornporrfilm. Hon vögrode
filmo, men efter ott ho blivit övertolod ov
två kineser genomförde hon iobbet. Völ
hemmo i sitt rum blev hon uppsökt ov Klous
Schick. Hon beröttode för honom ott det
fonns mycket pengor i bornporr och ott det
nog inte vore så lömpligt ott trilskos när det
göllde inspelningorno.

Fler och fler iobb dör born vor involve-
rode böriode dyko upp och effer fyro in-

spelode bornporrfilmer försökte Peter sögo
upp sig, men fick då redo på ott om hon
bockode ur nu skulle hons flickvön gå ett
grymt öde till mötes. Hon böriode to dro-
ger för ott överhuvud toget kunno genom-
föro inspelningorno och slutligen orkode
hon, trots hotet mot hons flickvön, inte
löngre. Hon stock...

Peter och Seriniyom gömde sig ide slum-

migoste kvorteren i Bongkok. En nott nör
Peter återvönde till deros rum efter ott hq

vorit ute och fixot norkotiko hittode hon sin

flickvön våldtogen och svårt misshondlod.
lnnon hon dog fick hon ur sig nomnet på
den som vor onsvorig, Klous Schick. Peter

insåg ott hons liv inte vor vört ett vitten och
flydde återigen, denno gång till Khoo Son

Rood och Dior Guest House dör hon skrev
in sig som Klqus Nikki. Hon hor funderot på
ott gå till ombossoden för ott få eft nytt poss

och försöko to sig ur londet, men drivs ov
sitt hömndbegör ott stonno kvor.

Efter någro dogor på Dior bestömde
hon sig för ott något måste göros. Plågod
ov sino minnen tog hon kontokt med svensk

TV och erbiöd dem ollt hon visste mot ott
de hialpte honom hem. Hon röknor med otl



kunno dövo sitt somvete en oning genom

ott sött dit de perverterode mön som ligger
bokom det helo, men också ott kunno söko
skydd bokom de västerlöndsko iournolis-
terno i sin iokt på hämnd. Ett reportogeteom
ör nu på väg till Bongkok och de sko tröffos
ikvöll. Portieren ör mutod och lömnor ingen

informotion om Klqus Nikki om inte lösen-

ordet " Måi cåöwp phef' lömnos.

Peter utåt

Peter ör en fystlåten mon med ett ruffigt
yttre. Hon ögnor inte sörskilt mycket tid åt
personlig hygien och hon ör konstont p&
verkod ov droger.

Peter på diupet

Peter ör en bruten mon. Hon hor sett

soker hon inte i sin vildoste fontosi trodde
fonns. Born horvåldtogits och mördots from-

för hons kqmero. Hon hor sett sin ffickvöns

lik och hon hor bott på Bongkoks snuski-

goste gotor. Hon försöker verko sommon-

biten, men blir ofto osommonhöngonde isitt
tol. Hons hållning ör en bruten mons och

hon ger intrycket ov en mycket liten poike
med mycket slor ångest.

Hon ör fylld ov förokt för sig siölv och

de mönniskor hon orbetot för. Hon hor ett

storkt hämndbegör och någonstons inom
honom skriker en röst ott elöndef måste hin-

dros. Hon vill personligen ho tog i Klous

Schick för ott slå ihiöl honom. Hon vill på
något sätt ho uppröttelse för vod hon ut-

sotts för och för de born hon filmot.

Hon vet också ott historien måste ut, folk
måste få veto den vidrigo sonningen. Hon

kon inte göro det hon giort ogiort, men hon

kon åtminstone försöko stroffq de onsvo-

rigo. På så stitt hoppos hon kunno återstöllo
lite gronn ov sin siälvrespekt.

Hons depression och ångest ör storkost

när hon inte ör drogpåverkod, nör hon ör
påverkod fungeror hon gonsko bro. Ton-

korno, minneno och synerno hålls borto ov

knorket.

Vad Peter vet och kan berätta

Hotellet dar filminspelningorno pågick
minns hon inte nomnet på, men hon vet vor
det ligger och kon viso vögen dit. Hon kon
döremot beskrivq rummet. Det ör ett fyrkon-
tigt rum med en dubbelsöng, huvudöndon
mot den vönstro vöggen, och två gordero-
ber idef övre högro hörnet. Ett bodrum finns

precis till höger innonför dörren. Rummet

hor två fönsfer på den bortre vöggen, de
hor goller och miitemot finns ingo högo hus.

Två fotolompor brukode finnos uppriggode
vid gorderoberno. I gorderoberno fonns det
honddukor, plostsöckor, diverse piskor, ked
ior och löderremmor.

Bornen som onvöndes vid
filminspelningorno vor inte sällon i völdigt
dåligt skick. Vid minst två tillföllen hor born
dött under inspelningen och de hor logts i
svorto sopsöckor och slöngts i sopcontoi-
nern på hotellets boksido. Det vor inte hel-

ler ovonligt ott bornen torterodes, nålor
stocks genom könsorgonen, de bröndes
med cigorretter eller piskodes.

Under filminspelningorno brukode det
stö två beväpnode kineser utonför dörren
för oH se till ott ingo obehörigo nov miss-

tog'skulle kommo in i rummet.

Bornen brukode hömtos från någon ov
'lekstugornon, dvs de rum i kölloren på ho-

tellet dör bornen hå!!s inspörrode under de
få timmor på dgnet då de inte våldtos och
utnyttios ov kunderno.

Monnen som öger hotellet heter Sunt-

horn Phu och det ör hqn som förser det med
born. Vorifrån bornen kommer vet inte Pe-

ter. Sunthorn Phu är odvokot och öger ett
företog Thoi Children Adoptions Service
(TCASI, och hon kon viso vögen till deros
kontor.

Hon vet ott så fort hon beröttot ollt för

iournolisterno behövs hon inte löngre. Hon
beröttor ingenting uton oft ho fått gorontier
för qtt iournolisterno ser till ott få ut honom
ur Thoilond somt ott hon får fölio med teo-
met på deros undersökningor, det könns

viktigt för honom..
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Bcskrivnin§

Det som en gång vor Peter Sonddn är
nu en Neforit. Övre delen ov hons skolp ör
bortskolod och hons onsikte hålls upp ov

en mängd krokor fostspöndo med trådor i
hons nocke. Hon bör tött åtsittonde löder-
klöder med remmor och spönnen på över-
kroppen. Bokom honom rosslor en montel

ov kedior och i kediorno hönger diverse

medeltido kirurgisko verktyg. En iniektions-

spruio sticker ut ur hons hols och hons

ögonvitor ör metollblonko. Hons mun ör
förvriden i ett evigt hånleende dör hons syl-

vosso tönder blönker och glimmor. I sin

högro hond hor en gigontisk sloktorkniv och

det tycks droppo blod från den helo tiden.

Hon protor med en dov, rospig röst.

Din uppgift

Du hor fått en chons ott gottgöro dino
hondlingor. lstöllet för oti siölv brinno i heL

vetet för evigt skoll du plågo ondro i evigi
heter. Din möstore hor sänt dig ott hömto

§unthorn Phu och föro honom till hons pri-

voto lillo helvete som du personligen fått
inredo.

Du vet nu vod som måste göros för ott
du skoll kunno hömto Sunthorn och för qtt

lyckos måste du krosso hons föronkring till
Metropolis. De försto tio bornen som Sunt-

horn kidnoppode ör hons lank till Metro-
polis. De finns inspörrode i Hotell Suri-

\Mongses motsvorighet i Metropolis och
måste tos dörifrån.

För ott försvogo hons mokt måste värl-
dens ögon riktos mot honom och fyllos med

ovsky. Det enkloste söttet ör ott hiölpo

reportogeteomet qtt få fördig sin ortikel och
publicero den ivörldens storo tidningor. Du

vet ott Sunthorn ör dem på spåren så du
hor skoffot ett "sofehouse" med oll tönkbor
utrustning de kon behövo. Efter det måste

Sunthorns lank till Metropolis, bordellen,
förstöros. Så lönge de tio bornen plågos i

Metropolis finns bordellen kvor i vår verk-
lighet.

Du hor fått till i morgon nott på dig ofi
föro Sunthorn tillsitt purgotorium, lyckos du
inte blir det ditt. Om du skulle misslyckos
hor du möiligheien ott to med dig vem du
vill til! ditt purgotorium.



När verktighetens grymhet
överträffar diktens, när vuxnas

lek bfir barns verlclighet...
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