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Äntligen kommer uppföljaren till Det tysta köket 
 

Lars Lerins första ljudbok, Det tysta köket, blev en stor succé. Nu kommer Snigelsommar, lika 
doftande, nära och egensinnig som den första. Snigelsommar ges ut på cd av Tundell Salmson 
audio. 
 
Lars Lerins andra ljudbok Snigelsommar släpps den 21 augusti. Ljudboken är en författarinläsning och 
innehåller även ett häfte som är rikt på målningar och fotografier. 
 
Lars Lerin tillbringade sina sommarlov under 1970-talet på en liten gård mitt i Värmland, i Sunnemo 
socken. Här lärde han sig att slipa en lie, mjölka och mocka, såga och klyva ved, binda en nek. 
Gårdens invånare blev hans vänner och han delade deras oro för mörka moln och glädjen för varje 
hässja. I Snigelsommar berättar han om vardagsslit i ladugård och på åker, men också om 
kaffestunder i skuggan av ett äppelträd. Vi får följa med Lerin i ännu en del av hans liv, nära och utan 
omskrivningar, samtidigt som han skickligt dokumenterar en tidsera som inte längre existerar i 
Sverige. 
 
– I Snigelsommar växer en svunnen tid fram inför våra ögon. Det är kärleksfullt skildrat i en berättelse 
som går rakt in under huden tack vare Lars Lerins fantastiska språk och berättarförmåga, säger 
Veronica Kesen Tundell, vd på Tundell Salmson audio. 
 
Om Lars Lerin 
Lars Lerin är en författare med en helt egen stil, en nära och starkt gestaltande berättandeform, inte 
sällan med dokumentära inslag från då och nu. I hans skrivande möts livet och konsten i en helhet, 
precis som i hans målningar. Sedan debuten 1983 med Utpost har han publicerat över 50 verk i 
bokform. Han har tilldelats Värmländska Akademiens utmärkelse Lagerlövet 2005. 2006 valdes han till 
Årets Värmlandsförfattare och han är hedersdoktor vid Karlstad universitet. Lars Lerin anses 
dessutom vara en av Nordens främsta akvarellkonstnärer. Han har numera ett eget museum – 
Sandgrund i Karlstad. 
 
Snigelsommar släpps den 21 augusti som ljudbok på Tundell Salmson audio. 
Författaruppläsning 
ISBN cd: 978-91-87141-70-6 

För pressbilder och mer information se: www.tundellsalmsonaudio.se/Snigelsommar.shtml eller 

kontakta vd Veronica Kesen Tundell. Tfn: 08-720 20 80, 0703-02 00 38. 
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