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Distancekunsten Mary B. Tolusso Hent PDF Forlaget skriver: På en elitær kostskole isoleret fra omverdenen
lærer eleverne at give afkald på heftige lidenskaber, at "tugte livet", som det er meningen, at de senere skal

indgå i som modstandsdygtige og succesfulde voksne. Den strenge opdragelse, familieformuen og de
videnskabelige fremskridt sikrer dem længere levetid, men efter tabet af de ungdommelige erfaringers
intensitet står kun ensomheden tilbage. "Man vænner sig ikke til livet, uden kærlighed", konstaterer

fortælleren, Sofia, mens hun i en ganske særlig elegisk tone genkalder sig de "stunder af absolut lykke som
man ikke burde
overleve."

Distancekunsten blev mødt medoverstrømmende positive anmeldelser da den udkom i Italien: "En poetisk
roman, raffineret og skarpsindig" (La Stampa), "en sand juvel" (Il Tempo), "en fortælling skrevet med forstilt
kulde og usædvanlig elegance. Delikat, smertelig og sensibel som et ar* (Avvenire), "en rent litterær og

derved også dybtfilosofisk roman. En nødvendig bog, der bliver hos læseren i meget lang tid" (Il Manifesto).

Mary Barbara Tolusso er født i 1966, hun tilbringer tiden mellem Trieste og Milano, hvor hun arbejder som
forfatter, digter, oversætter og journalist. Hun har modtaget flere litterære priser,
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