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Fågeln som vrider upp världen Haruki Murakami boken PDF Toru Okadas katt har försvunnit. Kort därefter
försvinner även hans fru. Samtidigt börjar han få en rad anonyma sexsamtal på telefon, han blir kompis med
en morbid men gladlynt grannflicka, träffar en kvinna som är uppkallad efter en ö i Medelhavet och lär känna

en åldrad löjtnant från andra världskriget.

Efter en tid har Okadas ordnade Tokyo-tillvaro bytts mot total förvirring. För att återfå kontrollen över
situationen börjar han tillbringa alltmer av sin tid i en torrlagd brunn och det är tydligt att inget kommer att

bli som det varit.

Haruki Murakami har gjort sig känd som en författare som beskriver gränslandet mellan dröm och verklighet.
Han har skrivit en lång rad romaner och novellsamlingar, som har väckt stor uppmärksamhet och skaffat
honom läsare världen över. Fågeln som vrider upp världen är en mörk Alice i Underlandet och en hårdkokt
deckare på samma gång. Boken innebar Haruki Murakamis internationella genombrott och har redan blivit

något av en modern klassiker.

"Virtuositeten i själva intrigskapandet och den minituösa exakthet med vilken han bygger upp varje scen är så
ohjälpligt suggestiv ..." Aftonbladet

"Stilen är glasklar, prosan jämn som ett snötäcke och händelseförloppet fullkomligt oförutsägbart."
Sydsvenskan

"... en förförisk labyrint: djärv, ambitiös och synnerligen mångriktad." Sundsvalls tidning
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