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Fælles for mændene er, at de har fået kræft ind på livet. Ellers er de vidt forskellige: én er en ung, ambitiøs
ejendomsmægler, en anden er udslidt borebisse, en tredjes identitet er reduceret til manden, hvis kone er syg.

Krisen sender dem tilsyneladende til tælling, men dermed er kampen langtfra afgjort.

Ja, i fortællingerne gør mændene på deres egen måde op med de værste fordomme om kønnets håndtering af
kriser. Temaerne er mange: bl.a. angst, håb, kvinder, fiskeri og drømmetydning. Alt imens, der i baggrunden

kører et spor med uafbrudte overvejelser omkring den maskuline identitet.
Tonen er godmodig, humoristisk og lidt selvironisk. Med det in mente kan bogen opleves som en uhøjtidelig
hyldest til den maskuline kompleksitet, til farverne og nuancerne, der dukker op, når der kommer ridser i

lakken.
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