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Bestsellernovellesamling om hankønsvæsener i alle aldre og afskygninger fra en af Danmarks bedste
novellister! 

Jesper Wung-Sungs første novellesamling, To ryk og en aflevering, indbragte ham BogForums Debutantpris.
Han har skrevet i alt seks bind noveller.  

»Wung-Sung er blevet udråbt  til at være en særlig udsøgt litterær mandeforsker, og det er bestemt ikke
urigtigt (han er mindst lige så god som en Richard Ford eller en Vinn Nielsen), men jeg tænkte nu flere gange
undervejs på selveste Peter Seeberg. Som bedst besidder Wung-Sungs noveller noget af den samme forfinede
og sarte humor, som lyser gennem Seebergs kortprosa. ... (rigtige?) Mænd er fra Marstal og Wung-Sung

dinglende god.«
- Mikkel Bruun Zangenberg, Politiken 

»Det er næsten som at stikke næsen gennem hullet til badeanstalten - og kigge ind til mændene!«
-* * * * * Anne Dorte Michelsen, Femina
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