
    
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



WWOORRKKIINNGG  OOFFFFSSHHOORREE                                                                                                                                                                          

  
                                                                                      ppaaggee  22                      ©©  TTTTDD  IInntteerrnnaattiioonnaall  

  

  
  
  
  
  

““IIff  yyoouu  rreeaacchh  ffoorr  tthhee  ssttaarrss  yyoouu  mmiigghhtt  nnoott  qquuiittee  ggeett  oonnee  ––  
bbuutt  yyoouu  wwoonn’’tt  ccoommee  uupp  wwiitthh  aa  hhaannddffuull  ooff  mmuudd,,  eeiitthheerr..””  
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PPrreeffaaccee  
  
  TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  bbooookk  iiss  ttoo  hheellpp  yyoouu  ffiinndd  eemmppllooyymmeenntt  
oorr  sseett  uupp  bbuussiinneessss  iinn  tthhee  wwoorrlldd’’ss  bbeesstt  ooffffsshhoorree  ttaaxx  hhaavveennss..  IIff  yyoouu  
aarree  iinntteerreesstteedd  iinn  tthhiiss  cchhaalllleennggee  tthheerree  iiss  aann  iimmmmeeddiiaattee  jjoobb  
aavvaaiillaabbllee::    
  

--  HHEELLPP  WWAANNTTEEDD  --  
  EExxppaatt  RReeccrruuiitteerrss,,  aa  ccoommppaannyy  ddeeddiiccaatteedd  ttoo  ffiinnddiinngg  
eemmppllooyymmeenntt  wwoorrllddwwiiddee  ffoorr  eexxppaattrriiaattee  jjoobb  sseeeekkeerrss  hhaass  aann  
iimmmmeeddiiaattee  jjoobb  ooppeenniinngg::    
  

  TThhee  AApppplliiccaanntt                                                                                                                                                      __  
  DDoo  yyoouu  wwaanntt  ttoo  wwoorrkk  iinn  tthhee  eexxoottiicc  oorriieenntt,,  ooiill  rriicchh  mmiidd--eeaasstt,,  

oorr  ssuunnnnyy  CCaarriibbbbeeaann  oonn  ffuullll  eexxppaattrriiaattee  tteerrmmss  aanndd  
ccoonnddiittiioonnss??  

  WWiitthhoouutt  aannyy  ffuurrtthheerr  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  oorr  eexxppeerriieennccee  wwoouulldd  yyoouu  
lliikkee  ttoo  aatt  lleeaasstt  hhaallvvee  iiff  nnoott  ccoommpplleetteellyy  eelliimmiinnaattee  yyoouurr  ttaaxx,,  
aanndd  ppootteennttiiaallllyy  ddoouubbllee  yyoouurr  ttaakkee--hhoommee  ssaallaarryy??  

  DDooeess  tthhee  iiddeeaa  ooff  lliivviinngg  aanndd  wwoorrkkiinngg  iinn  aa  vviibbrraanntt  nneeww  
ccuullttuurree  aanndd  mmaakkiinngg  nneeww  ffrriieennddss  ffrroomm  aallll  ccoorrnneerrss  ooff  tthhee  
wwoorrlldd  aappppeeaall??  

  WWoouulldd  yyoouu  lliikkee  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  bbuuiilldd  wweeaalltthh  ssuucchh  tthhaatt  yyoouu  
ccaann  rreettiirree  eeaarrllyy,,  aanndd  nnoott  hhaavvee  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  tthhee  rreesstt  ooff  yyoouurr  
lliiffee??  

  
TThhee  JJoobb                                                                                                                                                                            __  
TThhiiss  eexxcciittiinngg  jjoobb  rreeqquuiirreess  yyoouu  ttoo::  

  RReeaadd  tthhiiss  bbooookk  tthhoorroouugghhllyy!!    
  
IInntteerreesstteedd  aapppplliiccaannttss  pplleeaassee  pprroocceeeedd  ttoo  ttooppiicc  11  nnooww..    
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11::  WWhhyy  WWoorrkk  OOffffsshhoorree??  
  
TThhee  GGrreeaatt  EEssccaappee  

  
QQuuiittee  ssoommee  ttiimmee  aaggoo  aa  mmoovviiee  TThhee  GGrreeaatt  EEssccaappee  wwaass  bbaasseedd  

oonn  tthhee  ttrruuee  ssttoorryy  ooff  aalllliieedd  pprriissoonneerrss  ooff  wwaarr  hheelldd  ccaappttiivvee  iinn  aa  
GGeerrmmaann  ccoonncceennttrraattiioonn  ccaammpp  dduurriinngg  WWoorrlldd  WWaarr  IIII..    

UUnnlliikkee  ootthheerr  ccoonncceennttrraattiioonn  ccaammppss  wwhheerree  tthhee  pprriissoonneerrss  
ggaavvee  uupp  aallll  hhooppee  ooff  eessccaappee  aanndd  aacccceepptteedd  tthheeiirr  cciirrccuummssttaanncceess,,  tthhee  
pprriissoonneerrss  iinn  tthhiiss  ccaammpp  hhaadd  aann  uunnqquueenncchhaabbllee  yyeeaarrnniinngg  ffoorr  
ffrreeeeddoomm..  

TThhee  mmoovviiee  rreevvoollvveedd  aarroouunndd  tthheeiirr  iinnggeenniioouuss  ppllaannss  ttoo  
eessccaappee,,  aanndd  tthhee  ttrriiaallss  aanndd  ttrriibbuullaattiioonnss  tthheeyy  ffaacceedd  aalloonngg  tthhee  wwaayy..  
  IInn  tthhee  eenndd  tthheeyy  pprreevvaaiilleedd  aanndd  mmaaddee  iitt  ttoo  ffrreeeeddoomm,,  bbuutt  iitt  ddiidd  
nnoott  ooccccuurr  wwiitthhoouutt  tthhee  eeffffoorrtt  aanndd  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  nneeeeddeedd  ttoo  
oovveerrccoommee  tthhee  aaddvveerrssiittiieess  tthheeyy  ffaacceedd  aalloonngg  tthhee  wwaayy..    
  TThhiiss  bbooookk  iiss  aabboouutt  aannootthheerr  ggrreeaatt  eessccaappee,,  yyoouurrss..  
  TThhaannkkffuullllyy  tthhee  ffeenncceess  aarree  nnoott  mmaaddee  ooff  bbaarrbbeedd  wwiirree;;  tthheeyy  
aarree  mmaaddee  ooff  ffeeaarr..  IIff  yyoouurr  eessccaappee  iiss  ttoo  bbee  ssuucccceessssffuull  yyoouu  wwiillll  
tthheerreeffoorree  nneeeedd  tthhee  ssaammee  ccoouurraaggee  aanndd  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ddiissppllaayyeedd  iinn  
tthhee  mmoovviiee,,  aanndd  tthhee  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  ppeerrsseevveerree..  

TThhee  eessccaappee  yyoouu  aarree  aabboouutt  ttoo  ppeerrffoorrmm  iiss  jjuusstt  aass  ddrraammaattiicc  
hhoowweevveerr,,  ffoorr  yyoouu  aarree  aabboouutt  ttoo  eexxttrraacctt  yyoouurrsseellff  ffrroomm  tthhee  sseerrvviittuuddee  
ffooiisstteedd  uuppoonn  yyoouu  bbyy  tthhee  ttaaxx  ssyysstteemm  wwiitthhiinn  yyoouurr  hhiigghh  ttaaxx  ccoouunnttrryy  
ooff  oorriiggiinn..  
  IIff  yyoouu  ccuurrrreennttllyy  ffiinndd  yyoouurrsseellff  uupp  ttoo  yyoouurr  eeyyeebbaallllss  iinn  ttaaxx,,  iitt  
iiss  hhiigghh  ttiimmee  yyoouu  mmoovveedd  ffaarr  oouuttssiiddee  tthhee  lloonngg  aarrmm  ooff  yyoouurr  ttaaxx  
ddeeppaarrttmmeenntt..  BBuutt  wwhheerree  oohh  wwhheerree  iinn  tthhee  wwoorrlldd  ccaann  yyoouu  wwoorrkk  aanndd  
kkeeeepp  tthhee  ffrruuiittss  ooff  yyoouurr  llaabboorr??    

TThhiiss  bbooookk  wwiillll  aannsswweerr  tthhaatt  qquueessttiioonn..  YYoouu  wwiillll  ffiinndd  tthhoossee  
ccoouunnttrriieess  iinn  tthhee  wwoorrlldd  wwhheerree  yyoouu  ccaann  wwoorrkk  uunnddeerr  ffiinnaanncciiaall  
ffrreeeeddoomm..  TThhee  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  eessccaappee  ppllaann  aarree  ccoonnttaaiinneedd  wwiitthhiinn  tthhiiss  
bbooookk,,  tthhee  rreesstt  iiss  uupp  ttoo  yyoouu..    
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AA  WWoorrlldd  ooff  OOppppoorrttuunniittyy  
  
BBeeccoommiinngg  aann  ooffffsshhoorree  eexxppaattrriiaattee  iiss  nnoott  jjuusstt  ffoorr  tthhee  hhiigghh  

ffllyyiinngg  CCEEOO  wwhhoo  iiss  sseenntt  ooffffsshhoorree  oonn  lluuccrraattiivvee  tteerrmmss  aanndd  
ccoonnddiittiioonnss..  AAss  tthhee  eexxaammppllee  ooff  GGeeoorrggee  ggiivveenn  bbeellooww  iilllluussttrraatteess,,  iitt  
ccaann  ooccccuurr  ttoo  tthhoossee  ffaarr  lloowweerr  iinn  tthhee  eecchheelloonn  aanndd  iinn  hhiiss  ccaassee  bbyy  
ppuurree  cchhaannccee..  HHeerree  iiss  hhiiss  ssttoorryy..  

GGeeoorrggee  iiss  aa  3300--yyeeaarr--oolldd  eennggiinneeeerr  wwoorrkkiinngg  ffoorr  aa  llaarrggee  
eennggiinneeeerriinngg  ffiirrmm  iinn  aa  ddeevveellooppeedd  wweesstteerrnn  ccoouunnttrryy..  HHee  hhaass  wwoorrkkeedd  
wwiitthh  tthheemm  ffoorr  ssoommee  88  yyeeaarrss  ssiinnccee  ggrraadduuaattiinngg,,  ssoo  hhee  iiss  ssttiillll  aatt  
rreellaattiivveellyy  jjuunniioorr  ppoossiittiioonnss  wwiitthhiinn  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn..  

HHee  iiss  nnoott  oovveerrllyy  aammbbiittiioouuss,,  pprreeffeerrrriinngg  iinnsstteeaadd  ttoo  bbiiddee  hhiiss  
ttiimmee  aanndd  wwaaiitt  hhiiss  ttuurrnn  ffoorr  pprroommoottiioonn..  HHee  eennjjooyyss  aa  bbaallaanncceedd  
rraannggee  ooff  aaccttiivviittiieess,,  ssoo  ccaarreeeerr  aaddvvaanncceemmeenntt  iiss  nnoott  hhiiss  ssoollee  bbuurrnniinngg  
aammbbiittiioonn..  

TThhiiss  iiss  nnoott  tthhee  ccaassee  ffoorr  ootthheerrss  iinn  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  hhoowweevveerr,,  
wwhhoo  hhaavvee  ppllaacceedd  ccaarreeeerr  aaddvvaanncceemmeenntt  hhiigghh  oonn  tthheeiirr  lliisstt  ooff  
pprriioorriittiieess..    

JJuusstt  aafftteerr  bbeeiinngg  rreeccrruuiitteedd  GGeeoorrggee  vviivviiddllyy  rreeccaallllss  tthhee  
ggaatthheerriinngg  wwiitthh  tthhee  ssttaattee  mmaannaaggeerr  ooff  tthhee  ccoommppaannyy,,  ffoorr  tthhee  
ppuurrppoossee  ooff  mmeeeettiinngg  aanndd  wweellccoommiinngg  nneeww  rreeccrruuiittss..    

OOrrggaanniizzeedd  oovveerr  aann  iinnffoorrmmaall  ddrriinnkk,,  tthhee  ssttaattee  mmaannaaggeerr  wwaass  
ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  ssoo  mmaannyy  aammbbiittiioouuss  aassppiirraannttss,,  GGeeoorrggee  ccoouulldd  nnoott  
eevveenn  ggeett  cclloossee  eennoouugghh  ttoo  tthhee  ssttaattee  mmaannaaggeerr  ttoo  ssaayy  hheelllloo..    

GGiivveenn  tthhee  mmaannaaggeerr  iiss  oonn  ssaallaarriieess  ssoommee  tthhrreeee  ttiimmeess  tthhaatt  ooff  
GGeeoorrggee  aanndd  tthhoossee  ssuurrrroouunnddiinngg  hhiimm,,  iitt  iiss  nnoo  wwoonnddeerr  hhee  hhaass  ssuucchh  
aann  eeaaggeerr  ffoolllloowwiinngg,,  aallll  hhooppiinngg  oonnee  ddaayy  ttoo  ffiillll  hhiiss  sshhooeess..    

TThhoouugghh  GGeeoorrggee  hhoollddss  pprrooffeessssiioonnaall  qquuaalliiffiiccaattiioonnss,,  lliikkee  
mmoosstt  ooff  tthhoossee  wwoorrkkiinngg  iinn  hhiigghh  ttaaxx  ccoouunnttrriieess  ooff  tthhee  wwoorrlldd,,  ssaallaarryy  
iiss  eennoouugghh  ttoo  ppaayy  ffoorr  aaccccoommmmooddaattiioonn,,  ffoooodd  aanndd  ttrraannssppoorrtt..  AAfftteerr  
wwhhiicchh  tthheerree  iiss  aa  lliittttllee  lleefftt  oovveerr  ffoorr  aa  ffeeww  ooff  lliiffee’’ss  lluuxxuurriieess  
iinncclluuddiinngg  aa  yyeeaarrllyy  vvaaccaattiioonn..  

OOvveerraallll  GGeeoorrggee  iiss  rreellaattiivveellyy  ccoonntteenntteedd  wwiitthh  hhiiss  wwoorrkk,,  
ffrriieennddss,,  ffuurrtthheerr  ssttuuddiieess,,  aanndd  ssppoorrttiinngg  aaccttiivviittiieess..    

GGeeoorrggee’’ss  hhoommeettoowwnn  ccoonnttaaiinnss  aa  vvaarriieettyy  ooff  ooppppoorrttuunniittiieess,,  
pplluuss  iitt  iiss  tthhee  ppllaaccee  ooff  hhiiss  rroooottss..    
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AAllll  iinn  aallll  mmaannyy  ooff  tthhee  aassppeeccttss  tthhaatt  mmaakkee  lliiffee  wwoorrtthhwwhhiillee  
ssuucchh  aass  wwoorrkk,,  ffrriieennddss,,  ssttuuddyy,,  rreeccrreeaattiioonn  eettcc..  aarree  wwoorrkkiinngg  OOKK  ffoorr  
GGeeoorrggee,,  ssaavvee  oonnee  ccoommppoonneenntt..  HHee  iiss  ssttiillll  ssiinnggllee  aanndd  hhaavviinngg  
ffiinnaallllyy  ttiirreedd  ooff  tthhee  ppaarrttyy  sscceennee  iiss  oonn  tthhee  llooookkoouutt  ffoorr  aa  ssuuiittaabbllee  
mmaattee  ttoo  sseettttllee  ddoowwnn..  

WWhheenn  tthhiiss  llaasstt  mmiissssiinngg  iinnggrreeddiieenntt  iiss  iinn  ppllaaccee,,  GGeeoorrggee  
ffiigguurreess  aallll  wwiillll  bbee  jjuusstt  ffiinnee..  CCeerrttaaiinn  tthhee  rriigghhtt  llaaddyy  wwiillll  ccoommee  
aalloonngg  oonnee  ddaayy,,  hhee  iiss  eexxppeeccttaanntt  bbuutt  nnoott  ddeessppeerraattee..  

GGeeoorrggee’’ss  lliiffee  iiss  pprroobbaabbllyy  lliittttllee  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  mmaannyy  ootthheerrss  
wwoorrkkiinngg  aawwaayy  iinn  ddeevveellooppeedd  ccoouunnttrriieess..  LLiiffee  mmaayy  hhaavvee  aa  ffeeww  uuppss  
aanndd  ddoowwnnss  aalloonngg  tthhee  wwaayy,,  bbuutt  oonnccee  tthhee  iinnggrreeddiieennttss  tthhaatt  mmaakkee  ffoorr  
aa  sstteeaaddyy  sseeccuurree  lliiffeessttyyllee  bbeeccoommee  mmoorrttiiffiieedd  iinn  ssttoonnee,,  iitt  iiss  eeaassyy  ttoo  
sseettttllee  ddoowwnn  iinnttoo  tthhee  ssaammee  ppaatttteerrnn  ffoorr  yyeeaarrss  ttoo  ccoommee..  OOnnccee  tthhiiss  
ssttaaggee  iiss  rreeaacchheedd,,  tthhee  ppllaaccee  iiss  oofftteenn  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  hhoommee..    

UUnnlleessss  ssoommeetthhiinngg  mmaajjoorr  ggooeess  wwrroonngg  aanndd  uuppsseettss  tthhee  aappppllee  
ccaarrtt  iinn  aa  bbiigg  wwaayy,,  lliiffee  uussuuaallllyy  ccaarrrriieess  oonn  rreeggaarrddlleessss..  

FFoorr  GGeeoorrggee,,  hhoommee  iiss  wwhheerree  hhee  lliivveedd  ffoorr  ssoommee  3300  yyeeaarrss  tthhuuss  
ffaarr,,  bbuutt  uunnkknnoowwnn  ttoo  hhiimm  aallll  iiss  aabboouutt  ttoo  aabbrruuppttllyy  cchhaannggee..    

OOnnee  ddaayy  hhiiss  wwoorrlldd  iiss  ssuuddddeennllyy  ttuurrnneedd  uuppssiiddee  ddoowwnn  wwhheenn  
hhiiss  bboossss  iinnffoorrmmss  hhiimm  hhee  iiss  bbeeiinngg  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  aa  ssmmaallll  ccoouunnttrryy  
ttoowwnn..  IItt  iiss  vveerryy  ssiimmppllee,,  hhiiss  cchhooiicceess  aarree  ttoo  aacccceepptt  oorr  rreessiiggnn..    

NNeeeeddlleessss  ttoo  ssaayy,,  hhee  iiss  vveerryy  ddiissaappppooiinntteedd  aanndd  ddeejjeecctteedd  ffoorr  
qquuiittee  ssoommee  ttiimmee  aafftteerr  tthhee  mmeeeettiinngg..    

TThhee  ttrraannssffeerr  wwoouulldd  mmeeaann  lloossss  ooff  ffrriieennddss,,  ffaammiillyy,,  sseelllliinngg  tthhee  
hhoouussee,,  ddiissccoonnttiinnuuiinngg  ssttuuddiieess  aanndd  mmoovviinngg  ttoo  aa  ssmmaallll  ccoouunnttrryy  
ttoowwnn  wwhheerree  hhee  kknnoowwss  nnoo  oonnee..  

AAfftteerr  tthhee  iinniittiiaall  sshhoocckk  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  ppaasssseedd  hhee  ssttaarrtteedd  ttoo  
ccoonnssiiddeerr  tthhee  ootthheerr  ooppttiioonnss  ooppeenn  ttoo  hhiimm..    

HHiiss  oorrggaanniizzaattiioonn  iiss  tthhee  oonnllyy  eemmppllooyyeerr  ffoorr  aa  ppeerrssoonn  wwiitthh  hhiiss  
qquuaalliiffiiccaattiioonnss  aanndd  eexxppeerriieennccee  iinn  tthhaatt  ttoowwnn,,  ssoo  tthheerree  aarree  ffeeww  ootthheerr  
ooppppoorrttuunniittiieess  iinn  tthhaatt  ssaammee  lliinnee  ooff  wwoorrkk..    

HHee  tthhoouugghhtt  ooff  hheeaaddiinngg  iinn  eennttiirreellyy  nneeww  ccaarreeeerr  ddiirreeccttiioonnss  
ssuucchh  tthhaatt  hhee  ccoouulldd  ssttiillll  wwoorrkk  iinn  hhiiss  hhoommeettoowwnn..  BBuutt  hhee  iiss  qquuiittee  
hhaappppyy  wwiitthh  hhiiss  eexxiissttiinngg  lliinnee  ooff  wwoorrkk,,  ssoo  wwhhiillsstt  hhee  wwoouulldd  ssttiillll  
hhaavvee  ffrriieennddss,,  eettcc..  hhee  ccoouulldd  ppootteennttiiaallllyy  eenndd  uupp  iinn  aa  nneeww  
ooccccuuppaattiioonnaall  aarreeaa  tthhaatt  hhee  nneevveerr  rreeaallllyy  eennjjooyyeedd..    
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TThhoouugghh  hhiiss  wwoorrkk  ccoolllleeaagguueess  aarree  eennccoouurraaggiinngg  hhiimm  ttoo  
rreessiiggnn,,  aafftteerr  mmuucchh  ddeelliibbeerraattiioonn  hhee  rreelluuccttaannttllyy  aacccceeppttss  tthhee  ttrraannssffeerr  
ttoo  tthhee  ssmmaallll  ccoouunnttrryy  ttoowwnn..    

OOnn  tthhee  ddaayy  ooff  hhiiss  ddeeppaarrttuurree  tthhee  aaiirr  ccaann  bbee  ccuutt  wwiitthh  aa  kknniiffee  
aass  hhee  ssaayyss  ffoonndd  ffaarreewweellllss  ttoo  ffaammiillyy  aanndd  ffrriieennddss,,  aanndd  ddrriivveess  ffoorr  aa  
ffuullll  ddaayy  ttoo  hhiiss  nneeww  ttoowwnn..    

HHiiss  eemmppllooyyeerr  pprroovviiddeess  lliittttllee  bbyy  wwaayy  ooff  rreellooccaattiioonn  
aassssiissttaannccee..  AAllll  hhee  iiss  ggiivveenn  iiss  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  llooccaall  nneewwssppaappeerr  iinn  tthhee  
ccoouunnttrryy  ttoowwnn,,  ssoo  hhee  ccaann  ssccaann  tthhee  rreennttaall  aaddvveerrttiisseemmeennttss  ffoorr  
ssuuiittaabbllee  aaccccoommmmooddaattiioonn  bbeeffoorree  hhee  aarrrriivveess..  AAssiiddee  ffrroomm  ppaayyiinngg  
ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  wweeeekk’’ss  aaccccoommmmooddaattiioonn,,  aallll  ootthheerr  rreellooccaattiioonn  ddeettaaiillss  
aarree  lleefftt  ttoo  hhiimm..    

UUppoonn  aarrrriivvaall  hhee  cchheecckkss  iinnttoo  aa  hhootteell  aanndd  oovveerr  tthhee  nneexxtt  wweeeekk  
eexxppeerriieenncceess  aallll  tthhee  uussuuaall  ddiiffffiiccuullttiieess  iinn  ffiinnddiinngg  ssuuiittaabbllee  
aaccccoommmmooddaattiioonn  aanndd  sseettttlliinngg  ddoowwnn  iinn  aa  nneeww  ttoowwnn..    

HHee  aallssoo  mmeeeettss  hhiiss  nneeww  wwoorrkk  ccoolllleeaagguueess,,  wwhhoo  ddoo  tthheeiirr  bbeesstt  
ttoo  mmaakkee  hhiimm  ffeeeell  aatt  hhoommee..  AAfftteerr  aa  wweeeekk  hhee  aallssoo  jjooiinnss  oonnee  ooff  tthhee  
llooccaall  ssppoorrttiinngg  cclluubbss..    

TThhoouugghh  hhee  ddooeessnn’’tt  mmiinndd  tthhee  wwoorrkk,,  eelliiggiibbllee  wwoommeenn  aarree  ffeeww  
aanndd  ffaarr  bbeettwweeeenn..  TThhee  ssppoorrttiinngg  cclluubb  ooff  ssoommee  6600  mmeemmbbeerrss  hhaass  
nnoonnee  aatt  aallll..  GGiivveenn  hhee  iiss  ssttiillll  ssiinnggllee  tthhiiss  iiss  aa  mmaajjoorr  ddiissaaddvvaannttaaggee..  
NNoott  ssoo  ffoorr  hhiiss  wwoorrkk  ccoolllleeaagguueess  wwhhoo  aarree  aallll  mmaarrrriieedd,,  aanndd  hhaavvee  
bbaassiiccaallllyy  ccoommee  ttoo  tthhee  ttoowwnn  ffoorr  aa  qquuiieett  lliiffee  wwiitthh  tthheeiirr  ffaammiilliieess..    

TThhoouugghh  hhiiss  lliiffee  iiss  ssoooonn  ooccccuuppiieedd  wwiitthh  tthhee  uussuuaall  aaccttiivviittyy,,  
aafftteerr  aa  ffeeww  mmoonntthhss  hhee  iiss  ssttiillll  ffeeeelliinngg  ddeepprreesssseedd  aanndd  wwaannttss  ttoo  
lleeaavvee..    

RRaatthheerr  tthhaann  aacccceepptt  hhiiss  cciirrccuummssttaanncceess  ffoorr  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  
hhiiss  ppoossttiinngg,,  hhee  ddeecciiddeess  ttoo  ttaakkee  lliiffee  iinnttoo  hhiiss  oowwnn  hhaannddss  aanndd  ffiinndd  
wwoorrkk  eellsseewwhheerree..  BBuutt  wwhheerree??  HHee  ddooeess  nnoott  wwaanntt  ttoo  ssttaayy  wwhheerree  hhee  
iiss,,  bbuutt  nneeiitthheerr  ccaann  hhee  ggoo  bbaacckk  ttoo  hhiiss  hhoommeettoowwnn..    

DDeecciiddiinngg  hhee  lliikkeess  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  wwoorrkk,,  hhee  mmaakkeess  tthhee  
bboolldd  ddeecciissiioonn  ttoo  llooookk  ffoorr  ssiimmiillaarr  wwoorrkk  oovveerrsseeaass..  HHee  mmaaddee  aa  
rreecceenntt  vviissiitt  ttoo  AAssiiaa,,  ssoo  ddeecciiddeess  ttoo  sseeee  iiff  hhee  ccaann  sseeccuurree  wwoorrkk  iinn  
tthhaatt  rreeggiioonn  ooff  tthhee  wwoorrlldd..    
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NNoott  hhaavviinngg  aapppplliieedd  ffoorr  oovveerrsseeaass  wwoorrkk  bbeeffoorree  hhee  iiss  nnoott  ssuurree  
hhooww  ttoo  ggoo  aabboouutt  tthhee  ttaasskk,,  ssoo  hhee  ssttaarrttss  bbyy  ggeettttiinngg  aa  lliisstt  ooff  ssuuiittaabbllee  
eemmppllooyyeerrss  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  ooff  cchhooiiccee,,  aanndd  ddrraaffttiinngg  aa  ccoovveerr  lleetttteerr,,  
sseennddss  oouutt  hhiiss  rreessuummee..  

FFoorr  rreeaassoonnss  ttoo  bbee  sseeeenn  llaatteerr  tthhiiss  iiss  nnoott  tthhee  bbeesstt  aapppprrooaacchh,,  
bbuutt  dduurriinngg  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  pprroocceessss  hhee  sseeeess  aann  aaddvveerrttiisseemmeenntt  iinn  
hhiiss  hhoommee  ppaappeerr  ffoorr  aa  jjoobb  iinn  AAssiiaa  wwhhiicchh  ssuuiittss  hhiimm  ppeerrffeeccttllyy..  

HHee  aapppplliieess  aanndd  aafftteerr  ssoommee  33  mmoonntthhss  iiss  aaddvviisseedd  hhee  hhaass  
mmaaddee  tthhee  sshhoorrttlliisstt  aanndd  wwiillll  bbee  fflloowwnn  ttoo  hhiiss  oorriiggiinnaall  hhoommeettoowwnn  
ffoorr  aann  iinntteerrvviieeww..    

WWiitthhiinn  aa  mmoonntthh  ffoolllloowwiinngg  tthhee  iinntteerrvviieeww  hhee  rreecceeiivveess  aann  
ooffffeerr  ooff  eemmppllooyymmeenntt..  HHee  hhaass  jjuusstt  bbeeeenn  ggiivveenn  hhiiss  ffiirrsstt  eexxppaattrriiaattee  
aappppooiinnttmmeenntt  aanndd  mmoottiivvaatteedd  bbyy  tthhee  uunnhhaappppyy  cciirrccuummssttaanncceess  iinn  hhiiss  
ccoouunnttrryy  ttoowwnn,,  aacccceeppttss  tthhee  ooffffeerr..  WWiitthhiinn  aannootthheerr  33  mmoonntthhss  hhee  iiss  
oonn  aa  ppllaannee  hheeaaddiinngg  ffoorr  tthhee  eexxoottiicc  oorriieenntt..  

IItt  iiss  aa  mmoovvee  tthhaatt  iiss  ttoo  cchhaannggee  hhiiss  lliiffee  iinn  aa  wwaayy  hhee  ccoouulldd  
nneevveerr  hhaavvee  iimmaaggiinneedd  bbeeffoorree  lleeaavviinngg  hhoommee..  

UUnnlliikkee  tthhee  aabbyyssmmaall  rreellooccaattiioonn  aassssiissttaannccee  hhee  rreecceeiivveedd  iinn  
mmoovviinngg  ttoo  tthhee  ccoouunnttrryy  ttoowwnn  wwiitthh  hhiiss  pprreevviioouuss  eemmppllooyyeerr,,  hhee  
ffiinnddss  hhiiss  nneeww  oovveerrsseeaass  eemmppllooyyeerr  ppaayyss  ffoorr  hhiiss  aaiirrffaarree  aanndd  
sshhiippmmeenntt  ooff  hhiiss  bbeelloonnggiinnggss..  AAtt  tthhee  aaiirrppoorrtt  hhee  iiss  ggrreeeetteedd  bbyy  aa  
ssttaaffff  mmeemmbbeerr  aanndd  eessccoorrtteedd  ttoo  hhiiss  hhootteell,,  aallll  ppaaiidd  ffoorr  bbyy  hhiiss  nneeww  
eemmppllooyyeerr..    

HHee  iiss  ppiicckkeedd  uupp  aatt  tthhee  hhootteell  tthhee  nneexxtt  ddaayy  aanndd  ttaakkeenn  ttoo  aa  
bbrraanndd  nneeww  aappaarrttmmeenntt  tteenn  mmiinnuutteess  wwaallkk  ffrroomm  hhiiss  ooffffiiccee..  UUppoonn  
ccoolllleeccttiinngg  hhiiss  bbeelloonnggiinnggss  ffrroomm  tthhee  aaiirr  ccaarrggoo  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  
aaiirrppoorrtt  hhee  uunnppaacckkss  hhiiss  bbeelloonnggiinnggss  aanndd  iiss  sseettttlleedd  iinn  ttoo  hhiiss  nneeww  
aappaarrttmmeenntt  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  tthhaatt  ssaammee  ddaayy..  

TThhoouugghh  rreennttaall  aaccccoommmmooddaattiioonn  ccaann  bbee  qquuiittee  eexxppeennssiivvee  iinn  
tthhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  AAssiiaann  ccoouunnttrryy,,  hhiiss  eemmppllooyyeerr  ssuubbssiiddiizzeess  hhiiss  
aappaarrttmmeenntt..  HHee  iiss  ppaayyiinngg  lleessss  rreenntt  tthhaann  hhee  wwaass  ppaayyiinngg  ffoorr  rreenntteedd  
aaccccoommmmooddaattiioonn  bbaacckk  iinn  hhiiss  ccoouunnttrryy  ooff  oorriiggiinn..  

TThhee  ffiirrsstt  ffeeww  ddaayyss  aatt  wwoorrkk  ccoonnssiissttss  ooff  aann  iinnttrroodduuccttiioonn  ttoo  aallll  
tthhaatt  nneeeeddss  ttoo  bbee  kknnoowwnn  ffoorr  sseettttlliinngg  iinnttoo  hhiiss  nneeww  AAssiiaann  cciittyy,,  aallssoo  
aatttteennddeedd  bbyy  ootthheerr  ffoorreeiiggnn  eexxppaattrriiaatteess  rreeccrruuiitteedd  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee..      
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