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I midten af halvfemserne forlod jeg København for at komme på afstand af Henrik. I femten år havde jeg
været hans uægte søn, siddet til den månedlige dengsemiddag for nedrullede gardiner og været dybt begravet

i hans univers med talende tøjbamser, formiddagsdruk og tabuer. 

Jeg var begyndt at tænke mere som ham end som mig selv og måtte væk. Men så ringede hans søster og
spurgte, om jeg kunne kigge efter ham i weekenden, og jeg svarede, at jeg skulle til Jylland og holde foredrag
om opløsningen af parforholdet. Et kvarter senere ringene jeg tilbage, for selv om jeg ikke havde set ham
længe, måtte jeg jo kunne finde overskud til at bruge en weekend med det menneske, som har betydet mest

for mit livs retning. 

Jeg stillede samtidig mig selv en opgave: Inden turen var ovre, skulle jeg have spurgt om det, som altid har
ligget mellem os: Hvorfor har du aldrig haft en kæreste? 

I Martin Kongstads nye roman træder han ud af sit alter ego og ind i sig selv. Romanen handler om at søge en
far og finde noget helt andet.
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