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‘Zo satirisch, droogkomisch
en knap als Waugh kon zijn,
en een held met gebreken die
Roth waardig is.’
ANDREW SEAN GREER
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MARK SARVAS

Harry,
een antiheld
Een inktzwarte komedie
en een weergaloos debuut

Maak kennis met Harry Rent, een vat vol
tegenstrijdigheden: aardig en voorkomend,
manipulatief op het gewetenloze af,
onhandig maar charmant, een man die zich
onbegrepen voelt – vooral door zichzelf.
Als kersverse weduwnaar moet Harry Rent
zijn vrouw nog begraven wanneer hij Molly
ontmoet, een jonge,sexy serveerster. Maar
Harry is niet iemand die de koe bij de
hoorns vat en dus verzint hij een uiterst
ingewikkeld en merkwaardig plan om Molly
voor zich te winnen. Een plan dat vanzelf-
sprekend gedoemd is te mislukken. Terwijl
Harry bezig is aan zijn missie en worstelt
met zijn gebreken, misplaatste fantasieën
en pijnlijke herinneringen, komt hij
langzaam tot een dieper inzicht: dat de
oude Harry niet langer voldoet.

Harry, een antiheld is het hilarische en
tegelijkertijd ontroerende relaas van een
man die zichzelf opnieuw moet uitvinden.
In een serie filmische scènes brengt Mark
Sarvas een moderne held-met-gebreken tot
leven die doet denken aan Rabbit Angstrom
van John Updike,aan de films van Woody
Allen of de personages uit Vreugdevuur der
ijdelheden van Tom Wolfe en De correcties
van Jonathan Franzen.
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‘Hilarisch en triest, mistroostig, verhelderend en,
gek genoeg, ontroerend. Een opmerkelijk debuut.’

– John Banville

‘Snel, geestig en levensecht: een jongen van middelbare leeftijd
wordt eindelijk volwassen en leert zich met meer compassie en
wijsheid staande te houden in de wereld – al is dat nog geen

garantie voor een zorgeloos bestaan.’
– Joshua Ferris, auteur van Zo kwamen we aan het eind

‘Meeslepend, bijzonder grappig en doorleefd. Een roman
die je in één of twee keer uitleest en die (iets dat je
nog maar weinig meemaakt) zowel ontroerend als uiterst

vermakelijk is.’– David Leavitt

‘Harry Rent is een enorm fascinerend personage. Zijn
morele en emotionele dilemma’s maken van dit boek een

sardonische maar tegelijkertijd wijze en tedere roman.’
– Sam Lipsyte, auteur van Home Land

‘Een geweldig en benijdenswaardig debuut.’
– Andrew Sean Greer, auteur van
De bekentenissen van Max Tivoli
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