Read Book Hear The Wind Sing

Hear The Wind Sing
Murakami werd dit voorbije decennium een auteur
voor wie je in gestrekte pas naar de boekhandel
holde. Met deze rijkelijke verhalenkrans voegt hij een
nieuwe parel aan zijn oeuvre toe. Kafka Tamura
loopt op zijn vijftiende verjaardag van huis weg om te
ontsnappen aan de sombere voorspellingen van zijn
onmogelijke vader. Zijn reis voert hem naar een
vreemde stad, waar hij de oude man Nakata
ontmoet die met katten kan spreken. Er wordt een
brute moord gepleegd, maar de identiteit van zowel
dader als slachtoffer is een groot raadsel.
'A masterly novel' New York Times 'Such is the
exquisite, gossamer construction of Murakami's
writing that everything he chooses to describe
trembles with symbolic possibility' Guardian Read
the haunting love story that turned Murakami into a
literary superstar. When he hears her favourite
Beatles song, Toru Watanabe recalls his first love
Naoko, the girlfriend of his best friend Kizuki.
Immediately he is transported back almost twenty
years to his student days in Tokyo, adrift in a world
of uneasy friendships, casual sex, passion, loss and
desire - to a time when an impetuous young woman
called Midori marches into his life and he has to
choose between the future and the past. 'Evocative,
entertaining, sexy and funny; but then Murakami is
one of the best writers around' Time Out 'Poignant,
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romantic and hopeless, it beautifully encapsulates
the heartbreak and loss of faith' Sunday Times 'This
book is undeniably hip, full of student uprisings, free
love, booze and 1960s pop, it's also genuinely
emotionally engaging, and describes the highs of
adolescence as well as the lows' Independent on
Sunday
Vaste grond onder je voeten hebben is een veilig
gevoel, maar als die grond opeens dreigt weg te
vallen, kan dat heel nare gevolgen hebben. De zes
verhalen in deze bundel exploreren de
psychologische gevolgen die een aardbeving teweeg
kan brengen, zelfs als zij ver weg gebeurt. De
hoofdpersonen zien vaak geen uitweg in hun
bestaan, maar zij zijn allemaal Gods kinderen, ook
de reusachtige kikker die Tokyo voor een zekere
vernietiging behoedt. In 'Na de aardbeving' is
Murakami op zijn absurde, grappige, ontroerende
best.
Boek drie is het derde deel uit de trilogie 1q84 '
Aomame kan niet weg uit de flat waar ze zich
schuilhoudt, Tengo kan niet weg bij zijn stervende
vader, en Ushikawa kan niet weg achter de
verborgen camera waarmee hij op ze loert. Ieder
bezint zich op zichzelf. Wat kunnen ze anders doen?
Maar wie zal de eerste zijn die deze patstelling
verbreekt? Wat is de werkelijke reden dat de sekte
Aomame ten koste van alles levend in handen wil
krijgen? En wie is de mysterieuze NHK-collecteur die
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bij alle drie op de voordeur bonst? In deze
zinderende roman brengt Haruki Murakami zijn
meesterlijke trilogie tot haar onverbiddelijke,
ontroerende ontknoping. Boek drie is het derde deel
uit de trilogie 1q84 Haruki Murakami (Kyoto, 1949)
studeerde aan de Waseda-universiteit in Tokyo. Na
zijn studie was Murakami zeven jaar eigenaar van
een kleine jazzbar, Peter Cat, in Tokyo. Met zijn
eerste roman Hear the wind sing (1979) won hij de
Gunzou Literatuurprijs voor beginnende schrijvers.
Deze roman vormt, samen met Pinball 1973 (1980)
en De jacht op het verloren schaap de Trilogie van
de Rat. Hear the wind sing en Pinball 1973 mochten
niet buiten Japan worden verkocht, Murakami vond
ze te zwak. Daarna schreef hij Hard-boiled
Wonderland en het einde van de wereld, Norwegian
Wood, Dans dans dans, Ten zuiden van de grens en
De olifant verdwijnt. Vanaf 1991 woonde Murakami
vier jaar met zijn vrouw in de Verenigde Staten, waar
hij in Princeton (New Jersey) lesgaf en De
opwindvogelkronieken schreef. Na de Hanshinaardbeving in Kobe en de gasexplosie in de metro
van Tokyo in 1995 keerde Murakami terug naar
Japan, waar hij de slachtoffers van de gasexplosie
en de leden van de religieuze sekte Aum Shinrikyo
interviewde. Hij schreef vervolgens twee nonfictieboeken, die in 2000 zijn gebundeld in de
Amerikaanse editie Underground. Sindsdien heeft
Murakami Spoetnikliefde, Na de aardbeving en
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Kafka op het strand geschreven. De meest recente
boeken zijn After Dark, Waarover ik praat als ik over
hardlopen praat, de verhalenbundel Blinde wilg,
slapende vrouw en 1q84 Boek een en Boek twee.
Over 1q84 Boek een en Boek twee: Ik verwed er een
parallel universum om dat u deze zomer geen
vakantieboek zo briljant vinden zal. Bart Vanegeren,
Humo **** Superieure spielerei in de nieuwe
Murakami. [...] 1q84 is een fantasievol en spannend
verhaal over een futuristisch Japans wonderland. De
inhoud is mystiek, de vorm een superieur spel van
stijlen. Elsevier Literaire sensatie van het jaar.
Marnix Verplancke, De Morgen Murakami schreef
het boek van het jaar [] Voor wie vandaag nog
verlegen zit om een vakantieboek waar je echt je
tanden in kunt zetten, is 1q84 een absolute
aanrader: spannend maar ook diepzinnig,
meeslepend maar toch soms dromerig, makkelijk
verteld maar o zo zinderend en intens. Kortom, een
weergaloze ode aan het geconcentreerde, zinnelijke
leven. Knack Een meesterwerk. [...] Wachten met
lezen van 1q84 tot deel 3 verschijnt wordt ten
strengste afgeraden en zal leiden tot grote spijt. Het
Parool 1q84 is beslist een Murakamiklassieker. [...]
Lang na lezing blijft deze donkere droomwereld je bij
en dat heeft absurd genoeg iets prettigs. Fleur
Speet, Het Financieele Dagblad '
Literacy program that provides experiences that
emulate the real world of reading and writing.
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Activities are based on children's literature. Stage 3
is for grades 2-3.
De mysterieuze verhalen in de bundel ‘Blinde wilg,
slapende vrouw’ van Haruki Murakami variëren in
sfeer van surrealistisch tot alledaags. De lezer vindt
krassende kraaien, een misdadige aap en een
ijsman op zijn pad, en wordt geconfronteerd met de
dromen die ons leven bepalen en de wensen die we
koesteren. Het werk van Haruki Murakami, met
romans als ‘Norwegian Wood’, ‘Kafka op het
strand’ en ‘De moord op Commendatore’ en
verhalenbundels als ‘Eerste persoon enkelvoud’, is
in meer dan 40 landen uitgegeven en is bekroond
met onder andere de Welt Literaturprijs en de Hans
Christian Andersenprijs. Hij wordt regelmatig getipt
als kandidaat voor de Nobelprijs voor de Literatuur.
Madeline Miller heeft op bewonderingswaardige
wijze de klassieker Ilias opnieuw vormgegeven in
een eigentijdse, spannende roman waarvoor ze de
Orange Prize 2012 heeft gekregen.Patroclus is een
jonge prins, verbannen naar het koninkrijk van
Phthia om daar op te groeien met godenzoon
Achilles. Achilles is sterk, mooi, een gouden kind:
alles wat Patroclus niet is. Maar ondanks hun
verschillen raken de jongens innig bevriend, en hun
band wordt sterker naarmate ze ouder worden. Dit
tot verdriet en woede van Achilles' moeder Thetis,
een wrede zeegodin die een hekel heeft aan
stervelingen.Als duidelijk wordt dat Helena van
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Sparta is ontvoerd en alle Griekse mannen verplicht
zijn om haar eer te wreken en Troje te belegeren,
sluit Achilles zich aan bij het leger, verblind door de
belofte van roem. Patroclus, verscheurd door liefde
voor en angst om zijn vriend, gaat met hem mee. Zij
weten niet dat het lot hen tot het uiterste zal testen
en hun zal vragen om een verschrikkelijk offer.
In ‘Romanschrijver van beroep’, een unieke
‘autobiografie van een schrijverschap’, vertelt
Haruki Murakami zeldzaam openhartig over zichzelf.
Haruki Murakami is wereldwijd een van de meest
geliefde en gelezen schrijvers. Tegelijkertijd geldt hij
als een van de meest teruggetrokken en verlegen
schrijvers: hij reist niet graag en geeft zelden
interviews over zijn werk. In ‘Romanschrijver van
beroep’ krijgen we een eenmalig kijkje in de ziel van
Haruki Murakami. Hij vertelt in detail over zijn
schrijfproces, zijn bronnen van inspiratie, de
betekenis van muziek en bepaalde
lievelingsschrijvers voor zijn leven en werk. Hij
strooit gul met advies aan aspirant-schrijvers. En hij
vertelt zeldzaam openhartig over zichzelf. Stukje bij
beetje ontstaat haast datgene wat Murakami in zijn
bescheidenheid nooit zou schrijven: een soort
autobiografie. In ieder geval van een schrijverschap.
Het werk van Haruki Murakami wordt in meer dan 40
landen uitgegeven en is bekroond met onder andere
de Welt Literaturprijs en de Hans Christian
Andersenprijs. Hij wordt regelmatig getipt als
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kandidaat voor de Nobelprijs voor de Literatuur.
In ‘De moord op Commendatore’ van Haruki
Murakami neemt een zesendertigjarige
portretschilder zijn intrek in een oud atelier in de
bergen ten zuidwesten van Tokio. Hij is onlangs
gescheiden, na zes jaar huwelijk. Behalve door
hartzeer wordt hij geplaagd door een ‘painter’s
block’. Hij hoopt in het afgelegen atelier tot rust te
komen en zijn inspiratie terug te vinden, maar het
loopt anders. Een mysterieus schilderij lijkt tot leven
te komen. Vanuit een heuvel in het bos achter het
huis klinkt ’s nachts het geluid van een bel. Een
flamboyante buurman biedt hulp, maar hij heeft zijn
eigen agenda. Het leidt tot een zoektocht waarin de
hoofdpersoon met zijn diepste angsten wordt
geconfronteerd.
Wat gebeurt er na het donker in de grote stad? `De
tijd verstrijkt er op een andere manier, zegt een van
de personages in After Dark. Dat geldt voor meer
personages in deze roman: een eerstejaarsstudente,
een bonenstaak die trombone speelt, een
vrouwelijke worstelkampioen, een Chinese
prostituee, een sadistische kantoorwerker en een
sinistere gangster op een motorfiets. Hun paden
kruisen elkaar gedurende één nacht in Tokio in een
patroon dat de lezer allengs duidelijk wordt of niet.
A mystery story about love, the cosmos and other
fictional universes. Sumire is in love with a woman
seventeen years her senior. Miu is glamorous and
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successful. Sumire is an aspiring writer who dresses
in an oversized second-hand coat and heavy boots
like a character in a Kerouac novel. Sumire spends
hours on the phone talking to her best friend K about
the big questions in life: what is sexual desire, and
should she ever tell Miu how she feels for her?
Meanwhile K wonders whether he should confess
his own unrequited love for Sumire. Then, a
desperate Miu calls from a small Greek island:
Sumire has mysteriously vanished... 'Confirms
Murakami as a master of his craft... Out of this world'
Time Out
In 'De olifant verdwijnt' zijn de verhalen uit de
gelijknamige bundel uit 2005 eindelijk herenigd met
die uit Kangoeroecorrespondentie (2012). De
selectie, door Murakami zelf geautoriseerd, omvat
een scala aan klassiek geworden verhalen, van ‘A
Slow Boat to China’, het eerste verhaal dat
Murakami ooit publiceerde, tot ‘Hoe ik op een
zonnige ochtend in april mijn 100 procent perfecte
meisje tegenkwam’, het verhaal dat als basis diende
voor zijn meesterwerk 1q84. Verhalen waarin de
meester zoals altijd telkens weer de grens tussen
droom en realiteit overschrijdt, en de alledaagse
werkelijkheid licht kantelt, waardoor een surreële,
magische sfeer ontstaat.
A moving, thoughtful story of long-lost love and
second chances. Growing up in the suburbs in postwar Japan, it seemed to Hajime that everyone but
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him had brothers and sisters. His sole companion
was Shimamoto, also an only child. Together they
spent long afternoons listening to her father's record
collection. But when his family moved away, the two
lost touch. Now Hajime is in his thirties. After a
decade of drifting, he has found happiness with his
loving wife and two daughters, and success running
a jazz bar. Then Shimamoto reappears. She is
beautiful, intense, enveloped in mystery. Hajime is
catapulted into the past, putting at risk all he has in
the present. 'Casablanca remade Japanese style...It
is dream-like writing, laden with scenes which have
the radiance of a poem' The Times
Een stem in de wind speelt zich af in het decadente
oude Romeinse Rijk. Tijdens de belegering van
Jeruzalem door de Romeinen wordt een jonge
vrouw, Hadassah, gevangen genomen. Na allerlei
omzwervingen wordt ze als slaaf verkocht aan de
rijke Romeinse familie Valerianus. Julia Valerianus
en haar oudere broer Marcus leiden een leven vol
rijkdom en vertier, maar ondanks alles zijn ze niet
gelukkig en vinden ze niet de innerlijke rust
waarnaar ze op zoek zijn. Ook hun ouders, Decimus
en Phoebe, voelen dat er in hun leven iets
essentieels ontbreekt. Haddasah daarentegen valt
op door haar toewijding aan de familie en door de
rust en tevredenheid die ze uitstraalt. Zij is een
overtuigd christen, maar durft niet voor haar geloof
uit te komen in het rijk waar iedere christen wordt
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beschouwd als een bedreiging voor de gevestigde
orde. Dat plaatst haar voor een innerlijk conflict met
levensgrote consequenties.
De hoofdpersoon van De jacht op het verloren
schaap is een jongeman van tegen de dertig, die
samen met zijn vriendin, een meisje met
sensationeel mooie oren, op zoek gaat naar een
zeer speciaal schaap met een ster op de rug. Hij
wordt hiertoe gedwongen door een sinistere man die
volgeling is van de Leider, het kopstuk van een
extreemrechtse beweging. De Leider leeft al zo n
veertig jaar op mysterieuze wijze met een gezwel zo
groot als een golfbal in zijn hoofd. In de hallucinaties
die door dit gezwel worden veroorzaakt, komt het
onbekende schaap voor... De jacht op het verloren
schaap is een echte Murakami: boeiend, geestig,
avontuurlijk en mysterieus.
Pinball, 1973 is Murakami's second novel, available
for the first time in English outside Japan. With a
new introduction by the author. Hear the Wind Sing
and Pinball, 1973 are Haruki Murakamiâe(tm)s
earliest novels. They follow the fortunes of the
narrator and his friend, known only by his nickname,
the Rat. Pinball, 1973 picks up three years after the
events of Hear the Wind Sing. The narrator has
moved to Tokyo to work as a translator and live with
indistinguishable twin girls, but the Rat has remained
behind, despite his efforts to leave both the town and
his girlfriend. The narrator finds himself haunted by
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memories of his own doomed relationship but also,
more bizarrely, by his short-lived obsession with
playing pinball in Jâe(tm)s Bar. This sends him on a
quest to find the exact model of pinball machine he
had enjoyed playing years earlier: the three-flipper
Spaceship.
A mindbending new collection of short stories from the
unique, internationally acclaimed author of Norwegian Wood
and The Wind-up Bird Chronicle. THE SUNDAY TIMES
BESTSELLER The eight masterly stories in this new
collection are all told in the first person by a classic Murakami
narrator. From nostalgic memories of youth, meditations on
music and an ardent love of baseball to dreamlike scenarios,
an encounter with a talking monkey and invented jazz
albums, together these stories challenge the boundaries
between our minds and the exterior world. Occasionally, a
narrator who may or may not be Murakami himself is present.
Is it memoir or fiction? The reader decides. Philosophical and
mysterious, the stories in First Person Singular all touch
beautifully on love and solitude, childhood and memory. . . all
with a signature Murakami twist. A GUARDIAN AND
SUNDAY TIMES 'BOOKS OF 2021' PICK
WindRandom House
In the spring of 1978, a young Haruki Murakami sat down at
his kitchen table and began to write. The result: two
remarkable short novels--Hear the Wind Sing and Pinball,
1973--that launched the career of one of the most acclaimed
authors of our time. These powerful, at times surreal, works
about two young men coming of age--the unnamed narrator
and his friend the Rat--are stories of loneliness, obsession,
and eroticism. They bear all the hallmarks of Murakami's later
books, and form the first two-thirds, with A Wild Sheep
Chase, of the trilogy of the Rat. Widely available in English for
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the first time ever, newly translated, and featuring a new
introduction by Murakami himself, Wind/Pinball gives us a
fascinating insight into a great writer's beginnings.
Vintage Readers are a perfect introduction to some of the
greatest modern writers presented in attractive, accessible
paperback editions. “Murakami’s bold willingness to go
straight over the top is a signal indication of his genius. . . . A
world-class writer who has both eyes open and takes big
risks.” —The Washington Post Book World Not since Yukio
Mishima and Yasunari Kawabata has a Japanese writer won
the international acclaim enjoyed by Haruki Murakami. His
genre-busting novels, short stories and reportage, which have
been translated into 35 languages, meld the surreal and the
hard-boiled, deadpan comedy and delicate introspection.
Vintage Murakami includes the opening chapter of the
international bestseller Norwegian Wood; “Lieutenant
Mamiya’s Long Story: Parts I and II” from his monumental
novel The Wind-Up Bird Chronicle; “Shizuko Akashi” from
Underground, his non-fiction book on the Toyko subway
attack of 1995; and the short stories “Barn Burning,”
“Honeypie.” Also included, for the first time in book form, the
short story, “Ice Man.”
Heldendicht, daterend uit de 8e eeuw v. Chr.
Discover Haruki Murakami's first two novels. 'If you're the sort
of guy who raids the refrigerators of silent kitchens at three
o'clock in the morning, you can only write accordingly. That's
who I am.' Hear the Wind Sing and Pinball, 1973 are Haruki
Murakami's earliest novels. They follow the fortunes of the
narrator and his friend, known only by his nickname, the Rat.
In Hear the Wind Sing the narrator is home from college on
his summer break. He spends his time drinking beer and
smoking in J's Bar with the Rat, listening to the radio, thinking
about writing and the women he has slept with, and pursuing
a relationship with a girl with nine fingers. Three years later, in
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Pinball, 1973, he has moved to Tokyo to work as a translator
and live with indistinguishable twin girls, but the Rat has
remained behind, despite his efforts to leave both the town
and his girlfriend. The narrator finds himself haunted by
memories of his own doomed relationship but also, more
bizarrely, by his short-lived obsession with playing pinball in
J's Bar. This sends him on a quest to find the exact model of
pinball machine he had enjoyed playing years earlier: the
three-flipper Spaceship.
Reality bends all the more acutely with lack of sleep in this
stunning novel from the master of the surreal. Eyes mark the
shape of the city The midnight hour approaches in an almostempty diner. Mari sips her coffee and reads a book, but soon
her solitude is disturbed: a girl has been beaten up at the
Alphaville hotel, and needs Mari's help. Meanwhile Mari's
beautiful sister Eri lies in a deep, heavy sleep that is 'too
perfect, too pure' to be normal; it has lasted for two months.
But tonight as the digital clock displays 00:00, a hint of life
flickers across the television screen in her room, even though
it's plug has been pulled out. Strange nocturnal happenings,
or a trick of the night? 'A captivating mood piece, delicate and
wistful' Evening Standard
`Perfect proza bestaat niet. Net zomin als perfecte wanhoop.
Zo luiden de allereerste zinnen die Haruki Murakami op
papier zette. In 1979 debuteerde hij, toen 30 jaar oud, met de
roman Luister naar de wind. Naar eigen zeggen kreeg hij het
idee ervoor tijdens een baseballwedstrijd. Een jaar later
verscheen Flipperen in 1973. `En sindsdien ben ik niet meer
opgehouden, vertelde hij in een interview aan Paul Theroux.
`Het is mijn passie, het is mijn grote liefde. Ik heb nog nooit
een writers block gehad. Ik heb nooit iets anders willen doen.
Samen met De jacht op het verloren schaap vormen deze
twee oerwerken de Trilogie van de Rat. De eerste twee
romans zijn onmiskenbaar Murakami. In Luister naar de wind
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ontmoeten de Rat en de verteller elkaar en drinken sloten
bier in Jays Bar. Ze leren allebei een meisje kennen, maar
het wordt natuurlijk niets. In Flipperen in 1973 woont
(dezelfde) verteller samen met een mysterieuze tweeling en
zoekt hij vertwijfeld naar een bijzondere flipperkast.
Onbeantwoorde liefde, meisjes met (dit keer) een vinger te
weinig, westerse popsongs, onpeilbaar diepe putten,
gekwelde katten alles wat de Murakamifan bekend voorkomt
is al in deze twee vroege werken aanwezig. En ook de jonge
Murakami slaagt er als geen ander in om de lezer op het
verkeerde been te zetten.

You’ve just passed someone on the street who could be
the love of your life, the person you’re destined for –
what do you do? In Murakami’s world, you tell them a
story. The five weird and wonderful tales collected here
each unlock the many-tongued language of desire,
whether it takes the form of hunger, lust, sudden
infatuation or the secret longings of the heart. Selected
from Haruki’s Murakami’s short story collections The
Elephant Vanishes, Blind Willow Sleeping Woman, Men
Without Women VINTAGE MINIS: GREAT MINDS. BIG
IDEAS. LITTLE BOOKS. A series of short books by the
world’s greatest writers on the experiences that make us
human Also in the Vintage Minis series: Love by
Jeanette Winterson Psychedelics by Aldous Huxley
Eating by Nigella Lawson Summer by Laurie Lee
In 1982 verkocht Haruki Murakami zijn jazzclub om zich
geheel aan het schrijven te wijden. Hij begon toen ook
met hardlopen om zijn conditie op peil te houden. Al een
jaar later rende hij van Athene naar Marathon. In dit
boek, na tientallen wedlopen, triatlons en door de pers
bejubelde boeken, onderzoekt hij de invloed die de sport
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heeft gehad op zijn leven – en op zijn werk. Hij gunt de
lezer een blik op de meest persoonlijke en uiteenlopende
zaken: van het moment waarop hij besloot schrijver te
worden, tot zijn grootste triomfen en teleurstellingen.
Hear the Wind Sing is Murakami's first novel, available
for the first time in English outside Japan. In Hear the
Wind Sing the narrator is home from college on his
summer break. He spends his time drinking beer and
smoking in Jâe(tm)s Bar with the Rat, listening to the
radio, thinking about writing and the women he has slept
with, and pursuing a relationship with a girl with nine
fingers. The story of the narrator, the Rat and J
continues in Pinball, 1973.
Haruki Murakami is an international phenomenon. When
Books One and Two of his latest masterpiece, 1Q84,
were published in Japan, a million copies were sold in
one month, and the critical acclaim that ensued was
reported all over the globe. Readers were transfixed by
the mesmerising story of Aomame and Tengo and the
strange parallel universe they inhabit. Then, one year
later, to the surprise and delight of his readers, Murakami
published an unexpected Book Three, bringing the story
to a close. In order to reflect the experience of 1Q84's
first readers, Harvill Secker is publishing Books One and
Two in one beautifully designed volume and Book Three
in a separate edition. A long-awaited treat for his fans,
1Q84 is also a thrilling introduction to the unique world of
Murakami's imagination. This hypnotically addictive
novel is a work of startling originality and, as the title
suggests, a mind-bending ode to George Orwell's
Nineteen Eighty-Four. (The number 9 in Japanese is
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pronounced like the letter 'Q'). The year is 1984.
Aomame sits in a taxi on the expressway in Tokyo. Her
work is not the kind which can be discussed in public but
she is in a hurry to carry out an assignment and, with the
traffic at a stand-still, the driver proposes a solution. She
agrees, but as a result of her actions starts to feel
increasingly detached from the real world. She has been
on a top-secret mission, and her next job will lead her to
encounter the apparently superhuman founder of a
religious cult. Meanwhile, Tengo is leading a nondescript
life but wishes to become a writer. He inadvertently
becomes involved in a strange affair surrounding a
literary prize to which a mysterious seventeen-year-old
girl has submitted her remarkable first novel. It seems to
be based on her own experiences and moves readers in
unusual ways. Can her story really be true? Both
Aomame and Tengo notice that the world has grown
strange; both realise that they are indispensable to each
other. While their stories influence one another, at times
by accident and at times intentionally, the two come
closer and closer to intertwining. ** Murakami’s new
novel is coming ** COLORLESS TSUKURU TAZAKI
AND HIS YEARS OF PILGRIMAGE 'The reason why
death had such a hold on Tsukuru Tazaki was clear. One
day his four closest friends, the friends he’d known for a
long time, announced that they did not want to see him,
or talk with him, ever again'
Kafka Tamura runs away from home at fifteen, under the
shadow of his father's dark prophesy. The aging Nakata,
tracker of lost cats, who never recovered from a bizarre
childhood affliction, finds his pleasantly simplified life
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suddenly turned upside down. As their parallel odysseys
unravel, cats converse with people; fish tumble from the
sky; a ghost-like pimp deploys a Hegel-spouting girl of
the night; a forest harbours soldiers apparently un-aged
since World War II. There is a savage killing, but the
identity of both victim and killer is a riddle - one of many
which combine to create an elegant and dreamlike
masterpiece. 'Wonderful... Magical and outlandish' Daily
Mail 'Hypnotic, spellbinding' The Times 'Cool, fluent and
addictive' Daily Telegraph
This dissertation, "Sense of Loss in Post-modern Japan
as Depicted in Murakami Haruki's Trilogy: "Hear the
Wind Sing," "Pinball 1973" and "A Wild Sheep Chase""
by Siu-man, Tam, ???, was obtained from The University
of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong) and is being sold
pursuant to Creative Commons: Attribution 3.0 Hong
Kong License. The content of this dissertation has not
been altered in any way. We have altered the formatting
in order to facilitate the ease of printing and reading of
the dissertation. All rights not granted by the above
license are retained by the author. Abstract: Abstract
This paper tries to study the narration of the sense of
loss as seen in Murakami Haruki's first three literary
work: Hear the Wind Sing, Pinball 1973 and A Wild
Sheep Chase, commonly known as The Trilogy of the
Rat. It is also an attempt of this paper to explore the idea
of postmodernism and its discourse on literature. The
paper then continues to discuss how the sense of loss is
being experienced in Japanese society and how it is
being valorized by the postmodern narrative found in
Murakami's novels. 3 DOI: 10.5353/th_b2994870
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Subjects: Postmodernism (Literature)
Vreemde dromen lokken de held uit De jacht op het
verloren schaap terug naar het Dolfijnenhotel. Een
weerzien met de mysterieuze Schaapman leidt tot
bizarre ontmoetingen met een aantrekkelijke maar
nerveuze receptioniste, een eenarmige Amerikaanse
dichter, een nukkig tienermeisje, een gefrustreerde
acteur, een betoverende callgirl en een zelfvoldane
schrijver (Hiraku Makimura). Dan is er nog Michael
Jackson als Abessijnse prins en Boy George die uit de
hemel neerdaalt. Hoe zijn ze allemaal met elkaar
verbonden? En waarom vallen er steeds meer dodelijke
slachtoffers? Flirten met de grens tussen droom en
werkelijkheid, de zoektocht naar menselijk contact in de
hyperkapitalistische maatschappij en vlijmscherpe
muzikale analyses vormen de ingrediënten van deze
roman, die Haruki Murakami naar eigen zeggen de
leukste vond om te schrijven.
In ‘Een kat achterlaten’, een autobiografische verhaal,
stipt Haruki Murakami een paar schijnbaar terloopse
herinneringen aan die hem bij nader inzien een diep
gevoel van verbondenheid met zijn vader verschaffen.
Diens verhalen over zijn militaire dienstjaren in China
blijken bovendien een onuitwisbare indruk op de
schrijver te hebben gemaakt. Haruki Murakami heeft veel
onderwerpen aangestipt in zijn lange carrière, maar één
thema liet hij tot nu toe onaangeroerd: zijn vader. Meer
dan twintig jaar lang hadden vader en zoon Murakami
nauwelijks contact met elkaar; pas kort voordat zijn
vader stierf, heeft de schrijver hun band kunnen
herstellen.
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“the book which is associated with it”
A deeply personal, intimate conversation about
music and writing between the internationally
acclaimed, best-selling author and the former
conductor of the Boston Symphony Orchestra. In
Absolutely on Music, internationally Haruki Murakami
sits down with his friend Seiji Ozawa, the revered
former conductor of the Boston Symphony
Orchestra, for a series of conversations on their
shared passion: music. Over the course of two
years, Murakami and Ozawa discuss everything
from Brahms to Beethoven, from Leonard Bernstein
to Glenn Gould, from Bartók to Mahler, and from popup orchestras to opera. They listen to and dissect
recordings of some of their favorite performances,
and Murakami questions Ozawa about his career
conducting orchestras around the world. Culminating
in Murakami’s ten-day visit to the banks of Lake
Geneva to observe Ozawa’s retreat for young
musicians, the book is interspersed with ruminations
on record collecting, jazz clubs, orchestra halls, film
scores, and much more. A deep reflection on the
essential nature of both music and writing,
Absolutely on Music is an unprecedented glimpse
into the minds of two maestros.
Het meeslepende verhaal van de familie Tran. Een
levendig portret van vier generaties in Vietnam in de
twintigste eeuw. De jonge Huong groeit op tijdens de
oorlog in Vietnam. Haar ouders en ooms hebben
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zich aangemeld bij het leger en vertrekken via de Ho
Chi Minh-route om te vechten tegen het
Amerikaanse leger. Huong blijft met haar oma achter
in Hanoi. Het dagelijks leven is moeilijk, maar haar
oma, geboren in 1920, vertelt Huong haar eigen
levensverhaal. Over de Franse bezetting van
Vietnam, de Japanse invasie, haar leven op de
boerderij en hoe ze die met haar zes kinderen
gedwongen moest verlaten door de
landbouwhervormingen. Samen vormen de verhalen
een ontroerend, persoonlijk portret van het leven in
Vietnam tijdens de twintigste eeuw, dat verhaalt over
de vier generaties van deze familie, en over hoe
ieder lid gevormd is door de geschiedenis van
Vietnam.
In Barkley Cove, een rustig stadje aan de kust van
North Carolina, gaan al jarenlang geruchten over het
moerasmeisje. Kya is in haar eentje opgegroeid in
het moeras. Hier voelt ze zich thuis. De natuur is
haar leerschool. Dan komt de tijd dat ze ernaar
verlangt aangeraakt te worden en lief te hebben.
Twee jonge mannen uit de stad raken geïntrigeerd
door haar fascinerende schoonheid. Wanneer een
van hen dood wordt gevonden, valt de verdenking
onmiddellijk op Kya. Het moerasmeisje: een
bedwelmende debuutroman over een geïsoleerde
jonge vrouw, die in de wildernis van het diepe zuiden
van Noord-Amerika weet te overleven. Het is wel
duidelijk dat de auteur hier zelf vandaan komt. Haar
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prachtige, dampende proza is onvergetelijk.
Acclaimed, best-selling Haruki Murakami's debut
short novels, newly re-translated and in one Englishlanguage volume for the first time--with a new
introduction by the author. After almost thirty years
out of print, the first major works of fiction by
international best-selling author Haruki
Murakami--the novellas Pinball, 1973 and Hear the
Wind Sing--are finally together in one volume, in allnew English translations. Centering around two
young men--an unnamed narrator and his friend and
former roommate, the Rat--these short works are
powerful, at times surreal, stories of loneliness,
obsession, and eroticism. Filled with all the
hallmarks of Murakami's later books, they are a
fascinating insight into a great author's beginnings,
and remarkable works of fiction in their own right. In
addition to the new translations, our edition also
includes an exclusive essay by Murakami in which
he explores and explains his decision to become a
writer. Prequels to the much-beloved classics A Wild
Sheep Chase and Dance Dance Dance, these early
novellas are essential reading for Murakami lovers
and contemporary fiction lovers, alike.
Book Two of 1Q84 ended with Aomame standing on
the Metropolitan Expressway with a gun between her
lips. She knows she is being hunted, and that she
has put herself in terrible danger in order to save the
man she loves. But things are moving forward, and
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Aomame does not yet know that she and Tengo are
more closely bound than ever. Tengo is searching
for Aomame, and he must find her before this world's
rules loosen up too much. He must find her before
someone else does.
A tour de force of love and loneliness, war and art,
Killing Commendatore is a stunning work of
imagination from one of our greatest writers. When a
thirty-something portrait painter is abandoned by his
wife, he secludes himself in the mountain home of a
world famous artist. One day, the young painter
hears a noise from the attic, and upon investigation,
he discovers a previously unseen painting. By
unearthing this hidden work of art, he unintentionally
opens a circle of mysterious circumstances; and to
close it, he must undertake a perilous journey into a
netherworld that only Haruki Murakami could
conjure.
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