
N ä s ta  v e c k a . . .
Imorgon lämnar vi Bangkok bakom oss och fortsät-

ter istället äventyret på hemmaplan. Väl mött!   

Det går att nå oss via epost: maria@mangoarkitekter.se och mikael@mangoarkitekter.se

 bangkok

thailand

9 - 12 april

nr.

14

explorer
V E C K A N S

“bli den förändring du söker i världen” 
gandhi  
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Lämna paraplyet hemma i 
vattenkrigets Bangkok!

Som av en händelse, efter fyra regniga veckor i Aus-
tralien möter Bangkok upp regn trots att regnperi-
oden normalt inte börjar förrän i slutet på maj. Och 
som om inte det vore nog så är gatorna idag fyllda 
med beväpnade nyårsfi rare. Det enda ett paraply kan 
åstadkomma är ett ännu ivrigare anfall av vattenspru-
tande kämpar. Här blir man blöt helt enkelt!

Vi hade inte övervikt i 
bagaget vid incheck-
ningen, men British 

Airways hade ett 
lömskt ess i rockärm-
en. Hos dem får man 

nu bara checka in 
en väska per person. 
Varje extra väska ko-
star 2000 kr i tillägg! 

Fy skäms!

Bli inte förvånande 
om vi inte lyser 

bruna som mor An-
nas pepparkakor när 
vi kommer hem. Av 
någon outgrundlig 

anledning har regn-
gudarna följt oss tätt 
i hasorna de senaste 

två månaderna.

I Thailand är man 
lite sena med att 
fi ra nyåret. Under 

Songkran var tanken 
att yngre skulle visa 
äldre och munkar 
respekt genom att 
droppa vatten på 

händerna. Numera 
verkar vattnet räcka 

till mycket mer än så.  

Vi nådde till slut ända fram till Cairns i norra 

Australien, även om det tog sin lilla tid. Vår  

fjorton veckor långa resa börjar närma sig sitt 

slut och vi avslutar tappert vår resestudie i 

Bangkok, trots pågående vattenkrig.

På många håll i världen har vi träffat på män-

niskor som lever sina liv i miljöer som varken 

är hälsosamma eller speciellt människovän-

liga. Vi bygger städer som långsamt förgiftar 

både oss och vår miljö verkar det som.

Kanske är det så enkelt att det är våra egon 

som skapar de här miljöerna vi egentligen 

inte vill ha. Det är ju våra egna bilar och 

mopeder som fyller gatorna och det är våra 

egna sopor som sprids med vinden. Gandhi 

föreslog att vi skulle starta förändringen inom 

oss själva. Och kanske, om vi alla kunde min-

ska våra egon en smula så skulle både våra liv 

och våra städer se bättre ut. De fl esta av oss 

har nog en stående inbjudan till AE, anonyma 

egoister. Ses vi måhända på nästa möte? 
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