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Samenvatting In HET GROTERE WONDER probeert een man op de flanken van de
Mount Everest te ontdekken wat zijn leven de moeite waard maakt. HET
GROTERE WONDER is een expeditie door het onzekere – een roman
met een hartstochtelijke energie en een enorme verbeeldingskracht. 
Thomas Glavinic wist in Duitsland al eerder lof te oogsten met zijn
vroegere werk, waarmee hij onder andere de Literaturpreis des
Kulturkreises der Deutschen Wirtschaft won. HET GROTERE WONDER
is Glavinic' eerste roman die bij uitgeverij Signatuur verschijnt.

Details Jonas heeft altijd een grenzeloos leven geleid tot hij na vele omzwervingen in
een zone des doods op de Mount Everest belandt. Tijdens de moeizame
beklimming laat hij zijn leven de revue passeren. De bijzondere en wilde
kindertijd met zijn beste vriend Werner en zijn tweelingbroer Mike waarin de
jongens niets in de weg gelegd werd en de wereld aan hun voeten lag. De dag
waarop die kinderlijke idylle wreed werd verstoord. Zijn eindeloze reizen
daarna van Havana naar Tokio, van Jeruzalem naar Oslo. En uiteindelijk die
magische ontmoeting met Marie, zijn grote liefde, die zijn hele leven verandert.

'Hij dacht aan al die momenten dat hij feestvierde, dat hij bang was, dat hij
lachte, dat hij alleen op reis was, met de auto, de bus, met honderden treinen,
duizenden vliegtuigen, op zoek naar het enige waarvoor het waard was te
leven: de liefde.'

Over de auteur

Thomas Glavinic (Graz, 1972) woont in Wenen en heeft sinds 1998
verschillende romans gepubliceerd. Der Kameramörder (2001) en Wie man
leben soll (2004) werden verfilmd. Glavinic heeft talrijke prijzen en
onderscheidingen voor zijn werk gekregen. Zijn romans zijn in achttien talen
vertaald.
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Citaten Fenomenaal en fantastisch in zijn ongeschonden heldhaftigheid. 
— Süddeutsche Zeitung

Een adembenemend verhaal. De gebeurtenissen in diverse kampen en
tijdens de moeizame etappes worden zo realistisch beschreven dat je
denkt dat Glavinic wel uit zijn eigen ervaring moet putten. Je gelooft elk
woord. 
— Der Standard

Glavinic laat met deze roman zien wat literatuur kan doen als het de
bezieling heeft boven de beperkingen van de realiteit uit te stijgen:
nieuwe werelden creëren. 
— Wiener Zeitung

Met overgave en vakmanschap schrijft Glavinic zijn dialogen, en leidt hij
Jonas naar de top. 
— Die Zeit

Maar weinig auteurs zijn in staat de afgrond die onder de oppervlakte
van het alledaagse ligt, zo briljant vast te leggen. Thomas Glavinic is een
meester van vibrerende spanning. 
— John Burnside
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Over Signatuur

'De boeken van Signatuur zijn van het kaliber dat je ze blind uit het schap
kunt trekken als je iets bijzonders wilt.' - NU.nl

Sinds 2002 is Signatuur bij A.W. Bruna Uitgevers ondergebracht. In vrij
korte tijd is dit fonds uitgegroeid tot een erkend literair internationaal
georiënteerd kwaliteitsfonds; prachtige pareltjes uit India, Frankrijk,
Spanje, Oostenrijk, Australië, Scandinavië en Schotland.

Bijzonder trots zijn wij op onze grote verhalenvertellers. Met auteurs als
Carlos Ruiz Zafón, Richard Russo, Charles Lewinsky, Jaume Cabré, Juan
Gabriel Vásquez, Hilary Mantel en Jonas Jonasson biedt Signatuur een
groep auteurs die echte verhalenvertellers zijn die boeken schrijven waar je
ingezogen wordt en die je meenemen naar een andere wereld; boeken
waarvan je het jammer vindt als je de laatste pagina omslaat. Mooie
gebonden boeken met sfeervolle omslagen. Kortom, boeken voor echte
lezers.
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