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Dedicată, cu multă dragoste, lui David şi Laurei.  
Vă mulţumesc că mi-aţi dat voie să folosesc  

experienţa voastră în ce priveşte cambodgienii  
şi cultura lor în scrierea acestei cărţi.
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Vino cu noi în Cambodgia!

Ziua de Crăciun e pe sfârşite. Cu plasa de ţânţari deasupra 
mea, mă culcuşesc bine în pat, având grijă ca plasa albă să 

fie bine prinsă sub saltea, pe toate părţile. E prima zi din şede-
rea noastră de două săptămâni în Cambodgia şi ţin să o însem-
nez în jurnal, înainte de a mă cufunda într-un somn binemeritat. 

E linşte peste tot, cu excepţia huruitului uşor făcut de venti-
latorul din tavan şi a târşâitului şopârlelor pitulate în acoperişul 
de stuf al colibei noastre de pe plajă. Deodată, aerul vibrează la 
undele unui sunet amplificat. Ce-o mai fi şi asta? Se aud destul 
de tare melodii şi nişte sunete tânguitoare, ce ar putea fi, de fapt, 
cântece. Până la urmă ne-am dat seama că pe plajă, chiar lângă 
casa noastră de oaspeţi, se pregătea un spectacol extraordinar 
de karaoke. Şi eu care speram să am parte de o noapte liniştită! 
Se pare că nu am nicio şansă, întrucât în Cambodgia muzica kara-
oke este ceva obişnuit, iar acesta se pare că va fi cel mai mare 
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eveniment din sat în acest sezon. Asta e! Măcar aşa voi rămâne 
trează cât să pot scrie în jurnal.

Cambodgia, aşezată între Thailanda şi Vietnam, este cu puţin 
mai mică decât Marea Britanie ca întindere, însă are o populaţie 
doar de aproximativ 14 milioane de locuitori. Alături de Laos 
şi Myanmar, aceste cinci ţări la sud de China formează Asia  
de Sud-Est.

Suntem acum în vizită la Dave şi Laura, fiul nostru şi soţia lui, 
care sunt lucrători creştini în Cambodgia. Multe dintre istorisirile 
şi întâmplările relatate în această carte sunt preluate din scrisorile 
lor din Cambodgia sau de pe blogul lor. Citind această carte, vei 
călători prin locuri adevărate ale acestei ţări fascinante. Vei întâlni 
câteva vieţuitoare sălbatice – unele văzute de ei, iar altele, dintre 
cele cu care au avut norocul să nu aibă de-a face! Vei face cunoş-
tinţă cu cambodgienii, acest popor unic, şi vei vedea că e o adevă-
rată provocare să fii creştin în această ţară predominant budistă.

Vei gusta câte puţin din păianjenii fripţi şi vei afla de ce atât de 
mulţi cambodgieni arată aşa de tineri. În acest turneu vei vizita unul 
dintre cele mai mari lacuri continentale şi rămăşiţele unei civilizaţii 
antice. Vei afla din ce cauză e periculos să te abaţi de la o potecă 
bătătorită în unele regiuni ale ţării şi de ce unii copii nu-şi cunosc 
data naşterii. S-ar putea chiar să zăreşti nişte delfini!

Chiar dacă foarte mulţi cambodgieni cunosc extrem de puţine 
despre singurul Dumnezeu adevărat, vei vedea totuşi că Dumnezeu 
nu a uitat de Cambodgia. El lucrează aici în moduri surprinzătoare. 
Aşa că vino cu noi... şi nu uita să iei cu tine un spray de insecte!


