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Den syvende dødssynd er ligegyldighed, der som symbol har et sneglehoved.

Hvad er det onde? - hvornår gør man andre fortræd? - og sig selv?

Iris er en kvindelig maler sidst i trediverne som ved romanens begyndelse travlt beskæftiget med at
færdiggøre en altertavle til den kirke, hvor hendes gode ven Nathan er præst. Han er dybt forelsket i hende,
men Iris, der lever i et dødt ægteskab med forfatteren Jarl, er ude af stand til at modtage og besvare hans

kærlighed. I det hele taget er hun meget angst og apatisk - selv om hun gerne vil engagere sig oplever hun alt
med distance. Under den tilsyneladende rolige overflade ligger skjulte begivenheder gemt, og da de dukker

op, får det skæbnesvangre følger.

Iris bruger så megen energi på at holde fortidens og nutidens dæmoner borte, at hendes sammenbrud, trods
tragisk baggrund, bliver et positivt vendepunkt.

Med Snegl debuterede Ditte Birkemose i 1993 som voksenbogsforfatter, men havde forinden udgivet flere
børnebøger.
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Den syvende dødssynd er ligegyldighed, der som symbol har et
sneglehoved.

Hvad er det onde? - hvornår gør man andre fortræd? - og sig selv?

Iris er en kvindelig maler sidst i trediverne som ved romanens
begyndelse travlt beskæftiget med at færdiggøre en altertavle til den
kirke, hvor hendes gode ven Nathan er præst. Han er dybt forelsket i
hende, men Iris, der lever i et dødt ægteskab med forfatteren Jarl, er
ude af stand til at modtage og besvare hans kærlighed. I det hele

taget er hun meget angst og apatisk - selv om hun gerne vil engagere
sig oplever hun alt med distance. Under den tilsyneladende rolige
overflade ligger skjulte begivenheder gemt, og da de dukker op, får

det skæbnesvangre følger.

Iris bruger så megen energi på at holde fortidens og nutidens
dæmoner borte, at hendes sammenbrud, trods tragisk baggrund,

bliver et positivt vendepunkt.

Med Snegl debuterede Ditte Birkemose i 1993 som
voksenbogsforfatter, men havde forinden udgivet flere børnebøger.
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