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Du har ikke læst Da Vince Mysteriet, men kan ”Lotte bager” udenad. Du har ikke hørt den nye Madonna,
men kender sangen fra Byggemand Bob og navnene på alle fire Teletubbies. Du har for længst glemt,
hvordan det er at sove længe, men ved til gengæld, hvad en pakke libero koster og hvordan, man vasker

farvekridt af tapet. Du er blevet far.

At få et barn er det største bombenedslag, du vil opleve i dit liv. Din kæreste er pludselig blevet dit barns mor,
dine skjorter har gylp på skuldrene, og du er fra nu af én, der får askebægre i trylledej til jul og ved, hvad

ordene lækagebarriere og brystpumpe betyder.

Far på færde er en underholdende og personlig beretning om at blive far og langsomt lære at være det. Det er
en brugsvejleding til dem, der ikke ved, hvad de går ind til og en trøst og syndsforladelse til alle, der står

midt i det: Du er ikke alene.
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