
 
Sputnik min elskede af Haruki Murakami  
Klim 2004. - 225  sider 
En magisk og melankolsk trekantshistorie med surrealistiske 
elementer; både den gribende historie og det sanselige bil-
ledsprog forfø. 
 
 
 
 
 
 
Sønden for grænsen og vesten for solen af Haruki 
Murakami  
Klim, 2003. -  203 sider 
På en sanselig måde kredser bogen om kærlighedens og ero-
tikkens væsen, om at fastholde og give slip, og om de fatale 
valg, der afgør menneskets liv.  
 
 
 
 
Trækopfuglens krønike af Haruki Murakami 
Klim, 2003. -  635 sider 
Først forsvinder Toru Okadas kat, dernæst hans kone 
Kumiko. Hans søgen efter begge bliver en mystisk, magisk 
rejse i det japanske samfund og sindets afkroge. 

 
 
 
 
 
 
Dans, dans, dans af Haruki Murakami  
Klim, 1999. -  373 sider 
Under sin søgen efter Kikki kommer hovedpersonen tilbage 
til en mystisk fåremand, der råder ham til at danse gennem 
livet. Efter at have mødt mange besynderlige mennesker 
finder han roen i sig selv. 
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Mænd uden kvinder af Haruki Murakami 
Klim, 2015. - 210 sider 
Gennem syv noveller trækker den japanske forfatter os ind i for-
ladte mænds sind. Det er underholdende, velskrevet, tankevæk-
kende og formidabelt gjort . 

 
 
 
 
Den farveløse Tsukuru Tazakis pilgrimsår af Haruki 
Murakami 
Klim, 2014. - 302 sider 
Fortællingen om venskab, kærlighed og om at finde frem til sine 
allerinderste følelser er både dybt betagende, stilfærdig, skarp 
og indsigtsfuld.  

 
 
 
 
Hardboiled wonderland og verdens ende af Haruki 
Murakami 
Klim, 2014. -  490 sider 
En navnløs fortæller befinder sig i to forskellige universer. Det 
ene er storbyen Tokyo i en nær fremtid, det andet er et øde sted 
kaldet "Verdens ende". I Tokyo involveres han ufrivilligt i en in-
formationskrig, i det andet univers skal han læse drømme fra 
dyrekranier. Hvorfor er han hvor han er, og hvem er han?  
  

 
 
1Q84 (Bog 1) af Haruki Murakami  
Klim,  2011. - 403 sider 
Den japanske forfatters længe ventede roman 1Q84, med tydelig 
titelinspiration fra George Orwell, er ude på dansk. Den har været 
værd at vente på.  
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Norwegian wood af Haruki Murakami  
Klim, 2009.  -  317 sider 
Ganske som kærligheden kan krybe under huden, kryber denne 
historie om kærlighed, ensomhed og tvivl langt ind – og den 
sidder fast! .  

 
 
 
 
Efter midnat af Haruki Murakami  
Klim, 2008. - 217 sider 
Den foregår i nogle få nattetimer i Tokyo, og hovedpersonen er 
Mari, en ung pige, vi møder med en bog på en natåben restau-
rant.  

 
 
 
 
 
Kafka på stranden af Haruki Murakami  
Klim, 2007. - 459 sider 
Murakami gør det igen! "Kafka på stranden" er en vidunderlig 
magisk roman om livet, kærligheden og døden. s.   

 
 
 
 
 
 
 
En vild fårejagt af Haruki Murakami  
Klim, 2004. - 315 sider 
Murakami gør det igen! "Kafka på stranden" er en vidunderlig 
magisk roman om livet, kærligheden og døden. . 

 

 
 
 

 


