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Don Truby tager hjem i frokostpausen for at onanere. En dag låner han sin søns computer og opdager noget,
der ændrer hans liv.

Dons kone, Rachel, har mistet lysten til sex og drømmer om en hemmelig elsker, så hun opretter en
datingprofil på nettet.

Deres søn, Chris, flirter med skolekammeraten Hannah, der ikke vil overhales seksuelt af veninderne. Men
sex i virkeligheden er noget andet end på nettet, ikke mindst når man er ung.

Far og mor er i midten af 30’erne, børnene går i 8. kl., og livet i byen kredser om skolens footballhold, hvor
drengene spiller, pigerne er cheerleadere, og forældrene mødes og hepper.

På overfladen ånder alt fred, men på internettet foregår der ting i det skjulte, hvor kønsdriften, den sociale
hakkeorden og jagten på meningen med det hele i det store kapløb driver unge som voksne ud på dybt vand.

Far, mor og børn er et portræt af kernefamilien i en internettid. Sort, morsomt, ærligt og hjerteskærende.

Bogen er blevet filmatiseret af instruktøren Jason Reitman (Juno, Up in the air) med Adam Sandler, Jennifer
Garner og Rosemarie DeWitt i hovedrollerne.
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