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Få, om ens någon, vet vad framtiden bär med sig. Magnus är inget undantag. Lockad av nya utmaningar och
ett nytt liv efter en slitsam skilsmässa, får honom att bryta upp från storstaden, sin anställning som
ämneslärare i historia och samhällskunskap på högstadiet, och flytta iväg till en mindre ort på landsbygden för
att där tillträda en ny lärartjänst. Väl på plats, väcks snart hågkomster från barndom och uppväxt till liv.
Minnen han gjort en hel del för att förtränga och hålla på avstånd attraheras via det sätt orten bemöter
nykomlingar på. Han finner sig snart intrasslad i en härva av värderingar, normer, levnadsstil och ond bråd
död, vilka sammantaget driver honom in på ett spår han inte ens trodde sig bära fröet till. Som hans vän Axel
sa: Man blir förvånad över hur lite man känner sig själv, då man blir satt i en miljö som inte alls passar en till
liv och person. Sprickan i glaset ställer frågor kring skuld, oskuld, mening, meningslöshet, egenliv,
socialisering, om - friheten som möjlig/omöjlig företeelse. Sprickan i glaset är en kamp på liv och död.
mvh/Clas: visa: Hejhej, har en fråga om Arkimedes princip. På med regnkläderna och ta fram
högtryckssprutan. Innan vi fortsätter måste vi reda ut det här med ansvaret, vem som ansvarar för vad.
Startsidan - De senaste nyheterna på gd. Om man ska bestämma densiteten i vatten. För bara två år sedan
led jag av svår ångest, och var så trött. Nr Titel Handling 1: Slott till salu: Familjen Söderlund åker till slottet
Greveholm som är till salu. För bara två år sedan led jag av svår ångest, och var så trött. För två år sedan

tyckte jag att döden började kännas mer lockande än att fortsätta leva. Hej. Ut med övervintrande parasiter
och in med solen. Då letar den sig ut ur handen och landar med en smäll i backen - laga din iPhone hos oss.
På med regnkläderna och ta fram högtryckssprutan. Att köpa bostadsrätt – ansvaret för bostadsrätten. Kan
jag vitlasera dem och hur gör jag då eller har du något annat tips. Då letar den sig ut ur handen och landar
med en smäll i backen - laga din iPhone hos oss.
Jag har bänkskivor i oljad ek i mitt kök och skulle vilja få dem lite ljusare.

