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Nyheter
Nyheter i

Jag ser filmen The day after tomorrow. Den handlar om hur
klimatförändringarna leder till en ny istid. Alla länder på norra halvklotet blir

korthet
Kultur och nöje

obeboeliga och människorna där blir flyktingar i tredje världen.

Arkiv

vem som helst att få lite
uppmärksamhet. Helt
plötsligt har även mina
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Bloggar gör det möjligt för

Filmen känns otäckt aktuell nu när vi varje dag kan läsa om växthuseffekt och eventuellt
vardagssysslor blivit
skenande förlopp i vår natur. Om medeltemperaturen på vår planet höjs med mer än två

Redaktionen

intressanta.
grader, hör jag en expert säga, då kan tundran börja avge gaser som gör att det blir
ännu varmare. Ett skenande förlopp alltså, som människan tappat kontrollen över.

Och jag undrar hur det är att vara ung nu och inte veta något om vad som kommer

Den nya drogen

Jag är inte född för att
vara trevlig

dagen efter i morgon? Men ändå oroa sig för det.
Jag erkänner att jag inte är
Som ung har man en slags självklar rätt att känna sig övertygad om att dagen efter i
morgon är en bra dag. En dag då man kommer att få vara frisk. En dag bland många,
många andra dagar som också ska komma. Man ska inte behöva oroa sig för att dagen
efter i morgon är något annat än en vanlig dag.

en sådan där naturligt
trevlig människa. Men för
några år provade jag på hur
det var att vara trevlig.

Ingen vet om det är för sent för vår jord redan. Ingen vet just nu något om dagen efter i
morgon. Men det finns en skillnad mellan oss som är äldre och de som är unga: det är de
Trevliga människor i USA
unga som ska leva sina liv dagarna efter i morgon. Det är de som har rätten till de där
dagarna efter morgondagarna. Eller åtminstone borde ha det.

Det kanske är tur att unga tänker så positivt. För det gör de. Och det kanske är tur att de
är så innovativa. För det är de. Det blir ju de som får ta hand om skiten som vi, deras
föräldrar, begåvat världen med. Dagen efter i morgon. Och många dagar därefter.

Att göra slut med herr
Nikotin

Bestämde mig för att sluta
röka, lite sådär som ett
nyårslöfte. Började min
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gånger har jag tänkt att jag
nog inte rökt så länge
men...

Vanan är nog det värsta

Ett omöjligt nej till den
där trevliga rösten

Telefonen ringer klockan
åtta en onsdag. Alltid lika
roligt att inse att det bara är
en telefonförsäljare.
Speciellt roligt är det när jag
inte kan få tummen ur och
bara säga nej lite sådär
lagom bestämt. Jag har
aldrig lärt mig. Jag är så
förbannat snäll hela tiden.

Såhär bra hanterar jag
telefonförsäljare

Ansvarig utgivare Gunilla Persson
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