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Jeg synes, det er et godt sted, vi bor, for normalt sker der aldrig noget. Det kan jeg godt lide.

Alt er bare ikke, som det plejer længere, for far kom ikke hjem i går og heller ikke i nat. Så længe har han
aldrig været væk før. Jeg har ledt og ledt, og jeg har ringet tusinde gange, men jeg giver ikke op, for jeg ved,

han er et eller andet sted i Vildnisset.

Der er en dreng og hans kat og hans ven, som er flyttet. Der er hans mor, som har lukket sig inde i
soveværelset med migræne, og så er der hans far, som er forsvundet i Vildnisset. Men der er også hulen, som

han har bygget sammen med sin ven ude i skoven, i hans eget vildnis.

Drengen er nødt til at finde sin far. En dag finder han en tropehjelm, og så er han klar – til at trænge ind i
vildnisset.
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