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Susanne Angel møder i sit nye vikariat, hvor hun skal arbejde i tre må-neder som tegner.

Hun har fået et godt job, som hun er meget glad for, men en af le-derne er masochist og vil have hende som
elskerinde, hvor han pisker hende, så han kan få udløsning. Han har truet hende til tavshed og lover hende, at

hvis hun siger noget, vil han ødelægge hende og hindre hende i at få ansættelse andre steder.
Hun gør alt for at undgå ham, men han jagter hende dag ud og dag ind.

Firmaet tilbyder hende et godt og vellønnet job, som hun afslår, men den sidste dag overtaler direktøren
hende til at fortælle, hvorfor hun ikke vil arbejde hos dem. Da han ikke tror hende, udløser det en

nervepirrende retssag om sagens rette sammenhæng.
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