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Priapus Mathilde Walter Clark Hent PDF New York-fotografen Priapus har det særlige blik, som får kvinder
til at glemme. Alt, hvad der skal til, for at være en rigtig forfører. Men da han møder sin drømmekvinde,

astronautdatteren Faye, kommer han til kort. Hvis han skal vinde hendes kærlighed, må han skjule sin sande
natur. Men kan han det? Og hvor længe? Og hvad er det, der sker mellem hans ben i mellemtiden?

Da Faye forsvinder i Stillehavet ud fra Mexicos kyst forandres alt. Priapus beslutter sig for at lade sig
indlægge på en afvænningsklinik for forførere og blive den mand, Faye troede, han var. Og Priapus tænker

ikke på kvinder. Han tænker ikke på kvinder. Han tænker ikke på kvinder.

PRIAPUS er en tragikomisk og hjerteskærende forførerroman, som vender vrangen ud på Don Juan og
Casanova.

Mathilde Walter Clark, født 1970, er kandidat i filosofi fra RUC og New York University. Debuterede med
Thorsten Madsens Ego i 2004. I 2005 udkom en samling af fortællinger: Tingenes uorden. Senest er hun

udkommet med forførerromanen Priapus.
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at glemme. Alt, hvad der skal til, for at være en rigtig forfører. Men
da han møder sin drømmekvinde, astronautdatteren Faye, kommer
han til kort. Hvis han skal vinde hendes kærlighed, må han skjule sin
sande natur. Men kan han det? Og hvor længe? Og hvad er det, der

sker mellem hans ben i mellemtiden?

Da Faye forsvinder i Stillehavet ud fra Mexicos kyst forandres alt.
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