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Sofus bor alene med sin lillebror, storesøster og mor. Mor arbejder i kommunen og er tit træt når hun kommer
hjem, fordi hun skal arbejde så meget efter far rejste. Sofus savner sin far, som er taget til Nalunaq for at grave
efter guld, men Sofus kan ikke forstå hvorfor far ikke sender guld hjem? En dag konfronteres han med, at
hans far er i anstalten og så begynder forvirringen om, hvad der er rigtigt og forkert. Bogen lægger op til

samtale om hvide løgne, svigt, følelser af skyld og skam og besøg i anstalten m.m.

Ataata isertitsivimmiippoq indgår i en serie af samtalebøger om alvorlige, tabubelagte og svære emner. Bogen
kan lukke op for en samtale med børn af indsatte og give børnene mulighed for at få luft for deres tanker og
følelser. Det kan hjælpe dem igennem en svær tid og bedre deres muligheder for at komme godt videre i deres
eget liv og være med til at bryde den sociale arv. Den henvender sig til grønlandske børn i alderen 5-7 år.
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