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Sprækker Teddy Vork Hent PDF Forlaget skriver: Sprækker, hvor døre og låger ikke lukker helt tæt. De
revner, selv det stærkeste materiale slår under tilstrækkelig belastning. Brister i bolværket mellem rationalitet

og vanvid. Lækager i forseglingen mellem denne verden og en anden, vi ikke ønsker at se.

Sprækker er åbninger, hvor der burde være lukket.

I hver af bogens ni noveller slår verden sprækker, og noget fremmed siver ind. Blandt andet hos …
  

Dagplejemoren, som en dag hører sin afdøde fars stemme i babyalarmen, og børnene begynder at opføre sig
underligt.

Rengøringsassistenten, som under rengøringen af et sommerhus finder flere og flere tegn på, at der er sket
noget frygteligt på stedet.

Den vordende far, som er ved at tapetsere familiens nye hus. Men en fold i tapetet breder sig, og mens konens
graviditet kompliceres, antager folden en ildevarslende form.
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