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Novellerna ur Gamla synder nu som mp3 och e-bok 
 

Nu ger Tundell Salmson audio ut novellerna ur Doris Dahlins samling Gamla synder som enskilda 
utgåvor. Novellerna ges ut var och en för sig både som mp3-fil och som e-bok. 
 

De fem berättelserna kastar oss rakt in i fem kvinnors liv, ända in till deras innersta rum, till det outtalade som 
finns även om vi inte pratar om det, även om vi låtsas att det inte finns. I Doris Dahlins noveller följer vi 
kvinnorna tills den starkaste länken brister. Tills den svagaste står emot. Det kunde vara du. Det kunde vara jag. 
 

De fem novellerna 
 

Hemma: ”Nyskild kvinna med dålig ekonomi, ett kolikbarn och ett barn som biter de andra barnen i sin 
förskolegrupp.” Och så är det ju det där med hennes mamma. Då möter hon sin gamla klasskamrat Lisbeth som 
verkar ha svaren på allt det hon själv aldrig har fattat. 
ISBN mp3-fil: 978-91-87141-95-9 ISBN e-bok: 978-91-87141-94-2 
 

Min dotter: Hon vet inte när hon började avsky sin man. Men så överraskar han henne med en resa långt bort 
från den norrländska by där de alltid har bott. Och en mycket varm semesterdag i Indien gör hon något som hon 
inte alls kunnat tänka sig dagen innan … 
ISBN mp3-fil: 978-91-87141-97-3 ISBN e-bok: 978-91-87141-96-6 
 

En lycklig människa: Där går en lycklig människa tänkte de kanske då de såg henne. En lycklig och lyckad 
människa. Allt har hon. Intet fattas henne. Men en dag kommer ett linnekuvert från Karlberg & Widéns 
advokatbyrå och i och med det kommer det förflutna ikapp henne. 
ISBN mp3-fil: 978-91-87141-91-1 ISBN e-bok: 978-91-87141-90-4 
 

Flugan: Hon har alltid undrat över den där frågan hon aldrig fick svar på. ”Liksom jag aldrig liftade till Paris, 
aldrig blev på smällen och aldrig gifte mig med en eldig spansk flamencodansare. Akta dig, sa mamma och det 
har jag däremot alltid gjort.” Nu är hon åttiosex år, tre månader och två dagar. Närhelst kan det vara för sent. 
ISBN mp3-fil: 978-91-87141-93-5 ISBN e-bok: 978-91-87141-92-8 
 

Den vintern då allting frös: Den som har upplevt den riktiga kölden kan alltid frysa. Fast då ska det ha varit 
den riktiga kölden som varken spinnande katter eller alla vedträn i världen rår på. Jag tror att resan startade då 
jag insåg att jag egentligen inte är någon god människa, att jag alltid velat göra dem illa som har gjort mig illa. 
ISBN mp3-fil: 978-91-87141-99-7 ISBN e-bok: 978-91-87141-98-0 
 

Samtliga noveller är tidigare publicerade i samlingen Gamla synder som tidigare har getts ut som 
ljudbok av Tundell Salmson audio. 
 

– Är det alltid som det verkar, som det ser ut att vara? Det är ett återkommande tema i dessa noveller som vi nu 
får möjlighet att ge ut enskilt i nya format, säger Veronica Kesen Tundell, vd på Tundell Salmson audio. 
 

Novellerna ur Gamla synder har nyligen släppts som mp3-fil och e-bok på Tundell Salmson audio. 
Uppläsare: Marie Richardson 
För pressbilder och mer information se: www.tundellsalmsonaudio.se eller kontakta vd Veronica Kesen Tundell. 
Tfn: 08-720 20 80, 0703-02 00 38. Läs mer om Doris Dahlin på: http://dorisdahlin.se/ 
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