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Handyman Marianne Sophia Wise Hent PDF Henry er ansat som rigger på en boreplatform i Nordsøen. Han
arbejder i skiftehold 12 timer i træk i hvert døgn i 14 dage, hvorefter han tager ind til fastlandet for at holde
ferie og hygge sig med vennerne og ungkarlekollegerne. Nætterne deler han med kvinder, hvor kroppens,
ordenes og følelsernes sprog får frit spil. Og når morgenen gryr, tager de afsked. Hans leveregel er enkel: En

nat, én kvinde. Kun én eneste gang gør han en undtagelse. Hendes navn er Clara.

Novellen er udgivet i samarbejde med den svenske filmproducer Erika Lust. Hendes formål er at skildre
menneskets natur og mangfoldighed gennem fortællinger om passion, intimitet, kærlighed og lyst i en

kombination af stærke historier og erotisk komedie.

Marianne Sophia Wise er forfatter til en række erotiske noveller, herunder serien Zeemeermin, Fotografen i
360 grader og Handyman.
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