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To ryk og en aflevering Jesper Wung-Sung Hent PDF Forlaget skriver: 20 fintmærkende og helt igennem
realistiske noveller. De er sat i en mindre dansk provinshavneby, tiden er nu, og hovedpersonerne er alle

mænd; lige fra den lille dreng, pubertetsknægten, den unge, den voksne og oldingen - tilsammen giver det et
overrumplende bud på manden af i dag. Selvom den valgte form er lille og nedkogt, er det så autentisk,

skægt, sørgeligt, ulækkert, charmerende, at man som læser føler, man får en hel verden forærende.

Jesper Wung-Sung (f. 1971) debuterede i 1998 med novellesamlingen To ryk og en aflevering, der modtog
BogForums Debutantpris og blev filmatiseret i 2003. Siden har han udsendt novellesamlingerne Og havet
klapper (2000) og Mænd er fra Marstal (2007) samt romanerne Kender du ikke akkusativ (1999) og Lidt

berømt, meget berygtet (2006).

»Det er en skæppegod lille bog.«
- Jens Andersen, Berlingske Tidende

»At fortælle meget med få ord. Og at forene lethed med tyngde. Den kunst kan den debuterende forfatter
Jesper Wung-Sung ... en meget bevidst stilkunstner, der hellere under- end overbetoner.«

- Claus Grymer, Kristeligt Dagblad 
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