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En eftermiddag i april, alldeles efter lunch, meddelade min man att
han tänkte lämna mig. Med de orden inleds Dagar av ensamhet av
Elena Ferrante - en av tre kortromaner i en löst sammanhållen

romansvit, Cronache del mal d'amore, Tre berättelser om obesvarad
kärlek - som vi nu ger ut på svenska.

Den som berättar är Olga, 38 år gammal och tvåbarnsmor. Chockad
och övergiven står hon kvar i ruinerna av den familj hon och maken
Mario byggt upp tillsammans. Olga har i tjugoårsåldern givit upp en
spirande författarkarriär för att vara hemma med barnen och detta är
alltså tacken! Nu hamnar hon i en djup personlig kris men klarar inte
av att släppa taget om Mario utan blir alltmer handlingsförlamad och
fixerad vid honom och hans nya kvinna. När Mario dyker upp på
sina sporadiska besök i hemmet bemöter hon honom föraktfullt och
hånfullt och kastar glåpord efter honom. Förfallet tilltar när Olga
varken kan betala el- eller telefonräkningarna och hon isolerar sig

och barnen alltmer i lägenheten. Så småningom skymtar en väg ut ur
mörkret då Olga inleder en relation till en granne i huset och plötsligt



återfinner hon jämvikten och kan gå vidare i livet.

"Dagar av ensamhet är inte bara en av de starkaste skildringar av ett
sammanbrott jag läst. Den är också en skarp genomlysning av

kvinnorollen och kärnfamiljen." Expressen

"Hur otroligt bra Ferrante skriver, förmodligen alltid skrivit, blir
tydligt när den sjutton år gamla Dagar av ensamhet nu kommer på

svenska." DN

"Hon är så skicklig, Ferrante. Så precis i sina iakttagelser och så
förföriskt lätt att läsa." Aftonbladet

"Elena Ferrante är en mästare på att skriva in det stora i de små liven
utan att släppa greppet om närheten till de detaljer och skeenden och

futtiga omständigheter som utgör våra livs fundament." SvD
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