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Som alle de andre Mette Honoré Hent PDF Forlaget skriver: "Forholdet er også i fare for at blive udryddet til
fordel for rene behov. Altså fuck og flygt. Lidt ligesom Nak & Æd, bare med mennesker." Karen og Søren har
været gift i mere end 20 år og har to børn. Sammen udlever de drømmen om den perfekte kernefamilie. En
dag bliver Karens verden dog vendt op og ned, da Søren bliver afsløret i at have en affære med en noget

yngre og slankere model. 

Karen kan ikke holde synet af Søren ud og søger skilsmisse. Derved sætter hun, stærkt mod sin vilje, kurs
mod at blive en del af en skilsmissestatistik, som hun foragter. Karen opdager til sin store frygt, at man ikke
bare kan google sig frem til, hvad man skal stille op med sit liv, når ens mand boller uden om. Hun allierer sig

med en venindegruppe, der blandt andet mener, at Karens hidtidige tilværelse har været småborgerlig og
beigefarvet med for meget leverpostej og pasta med kødsovs. Karen skal nu navigere i en helt ny tilværelse

med datingprofiler, skilsmissebørn og eksmandens nye fitnesskæreste. 

Dette giver anledning til nye uovervejede spørgsmål. For hvad betyder det, når Badoo-Kasper spørger, om
man vil være b-venner? Er det tilladt for singler at ligne chewbacca, eller skal man virkelig dagligt kaste sig

ud i den blodige handling, som intimbarbering er? Og ligner alle mænds glatbarberede boller virkelig
bordtennisbolde? 
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