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Haruki Murakami De Kleurloze
Tsukuru Tazaki En Zijn
Pelgrimsjaren
Meeslepend voert Haruki Murakami de lezer mee
door parallelle werelden, langs hotelkamers in
Tokyo, gewelddadige sekten, nachtclubs en een
geheimzinnige jonge vrouw met een bijzondere
afwijking. ‘1q84’ van Haruki Murakami is het
ijzingwekkend spannende verhaal van Aomame en
Tengo. Op het eerste gezicht hebben zij niets met
elkaar te maken, maar gaandeweg wordt duidelijk
dat hun paden elkaar heel vroeger ooit gekruist
moeten hebben, en het zit er even duidelijk in dat dit
weer gaat gebeuren. Maar hoe? Met een
duizelingwekkende vaart voert Haruki Murakami de
lezer mee door parallelle werelden, langs
hotelkamers in Tokyo, gewelddadige sekten,
nachtclubs en een geheimzinnige jonge vrouw met
een wel heel bijzondere afwijking. 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 uit
gegeven 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.
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Haruki Murakami heeft de wereld betoverd met zijn
indringende literatuur. Hoe komt het dat zijn verhalen
zoveel mensen raken? Alleen omdat ze spannend
en goed geschreven zijn, of spreekt de Japanner
ook op een dieper niveau aan? Ype de Boer laat
zien dat Murakami's verhalen ons iets kunnen leren
over een fundamentele gespletenheid in het
menselijk bestaan. Deze originele bespreking van
Murakami's alledaagse helden, magische figuren en
droomachtige sferen nodigt uit om Murakami's fictie
op het eigen leven te betrekken, en werpt nieuw licht
op thema's als identiteit, verantwoordelijkheid,
zelfkennis, verbeelding, liefde, vrijheid en lot. Ype de
Boer heeft de taak op zich genomen uit het
labyrintische oeuvre van de Japanner een ware
levenskunstfilosofie te halen. Verplichte kost voor
wie denkt dat het leven om harmonie, gemoedsrust
en innerlijke stabiliteit draait. Murakami en vooral De
Boer laten zien dat het om iets heel anders gaat: de
bereidheid je gespletenheid en veranderbaarheid te
accepteren.' - René ten Bos, Denker des
Vaderlands. Dit diepgravende maar toegankelijke
boek dringt door tot in de kern van Haruki
Murakami's oeuvre: de existentiële worsteling van de
moderne, gespleten mens. Het wakkert de zin aan
het werk van de Japanse grootmeester te herlezen
en nieuwe dieptes te peilen.' - Auke Hulst, schrijver
en boekrecensent voor de NRC
Een succesvolle nachtclubeigenaar, echtgenoot en
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vader zet alles op alles om zijn jeugdliefde weer te
veroveren in deze onvergetelijke liefdesroman van
Japanse grootheid Haruki Murakami. ‘Ten zuiden
van de grens’ van Haruki Murakami gaat over
Hajime, die naast de succesvolle eigenaar van een
nachtclub ook echtgenoot en vader is. Jaren eerder
was hij verliefd op Shimamoto, maar hij is haar uit
het oog verloren. Dan komen ze elkaar weer tegen,
en blijkt dat haar leven gehuld is in geheimen.
Hajime zet alles op alles om zijn jeugdliefde weer te
veroveren. 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 uit gegeven 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.
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
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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.
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.
De afgelopen jaren reisde auteur en journalist Auke
Hulst (bekend geworden van zijn sterk
autobiografische roman 'Kinderen van het ruige
land') de halve wereld over en schreef naar
aanleiding daarvan fictie- en non-fictieverhalen. In
'Buitenwereld, binnenzee' zijn de beste van die
verhalen samengebracht. Hulst neemt de lezer mee:
van een zoektocht naar bestsellerauteur Haruki
Murakami tot een verblijf in een eigenaardig hotel in
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Birma. 'Buitenwereld, binnenzee' beweegt zich met
inhoudelijke en stilistische bravoure op het snijvlak
van kunst, filosofie en literatuur. Auke Hulst (1975)
brak definitief door met zijn sterk autobiografische
roman 'Kinderen van het Ruige Land', die
genomineerd werd voor de BNG Literatuurprijs, en
bekroond met de Cutting Edge Award en de prijs
voor het Beste Groninger Boek.
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.
Die in dieser Anthologie enthaltenen Geschichten führen
uns zurück in das feudale Japan, ein Land, das von
Kriegen, Hunger und sozialer Ungerechtigkeit
heimgesucht wurde, und bilden ein gequältes Szenario,
in dem die schmerzhaften Widersprüche der
menschlichen Existenz dem Leser mit einer Brutalität
gezeigt werden, die nicht von lyrischer Schönheit
ausgenommen ist.
Als Kind war Minnie Panis allen ein Rätsel, ihrer Mutter,
den Lehrern, dem Arzt, der sie schon als Säugling
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behandelt hat: das Baby, das nicht schreien wollte. Mit
Ende zwanzig ist sie immer noch zurückhaltend, nur
scheinbar zerbrechlich, auf jeden Fall bezaubernd
anders – und gleichzeitig ein Star in der
niederländischen Kunstszene. Unerschrocken und mit
leidenschaftlicher Neugier legt Minnie das eigene Leben
unters Mikroskop, stellt in ihren Werken gewagte Fragen
nach dem Verschmelzen von Leben und Kunst, der Lust,
aus dem eigenen Dasein zu verschwinden. Der Fotograf,
mit dem sie eine lose sexuelle Beziehung verbindet,
kommt ihr als Partner bei ihrem neuen Projekt gerade
recht. Doch die Konsequenzen lassen sich nicht
absehen. Und die Frage ist: Wer manipuliert wen? Mit
Minnie Panis haben wir eine junge, eigensinnige,
berückende Protagonistin. Mit »Die Konsequenzen«
einen rasanten Roman mit einem so witzigen wie
ironischen Blick auf die internationale Welt der Kunst.
Und mit Niña Weijers eine neue Stimme, die ohne große
Worte, aber mit einer Menge Menschenkenntnis besticht.
»Wie kommt es, dass manche Leute aus ihrem Leben
erzählen können, als wäre es eine hochspannende
Geschichte? Minnie kann das nicht. Weijers
glücklicherweise schon.« Vogue »Mühelos hat Weijers
ihren Platz unter den angesehenen niederländischen
Autorinnen eingenommen, Hella Haasse, Anna Enquist,
Margriet de Moor. ... Schreibt man über diesen Roman,
klingt es nach Schwerarbeit. Liest man ihn, ist es ganz
leicht. Also lesen Sie.« Cees Nooteboom
De kleurloze tsukuru tazaki en zijn pelgrimsjarenAtlas
Contact
Für Läufer und Leser: Murakamis persönlichstes Buch
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Zwei Leidenschaften bestimmen Haruki Murakamis
Leben: Schreiben und Laufen. Eines verbindet beide
Tätigkeiten – ihre Intensität. Für Haruki Murakami
bedeutet das Laufen ein zweites Leben, in dem er sich
Kraft, Inspiration, vor allem aber die Zähigkeit zum
Schreiben holt. Der Einfall und Entschluss, Romanautor
zu werden, kam ihm beim Sport. Das Sitzen am
Schreibtisch gleicht er mit dem Laufen aus. Nach
langsamen ersten Schritten hat er sich in den
vergangenen dreißig Jahren professionalisiert: Längst
sind zu den jährlichen Marathons auch
Triathlonwettbewerbe und Ultralangläufe von 100
Kilometern hinzugekommen. Haruki Murakami erzählt
eindringlich und komisch von seinen Frustrationen und
vom Kampf gegen das stets lauernde Versagen und wie
er es überwindet. Denn für ihn bleibt das Laufen ein
großes, wortloses Glück. Für seinen Grabstein wünscht
er sich die Inschrift: „Haruki Murakami 1949-20**,
Schriftsteller (und Läufer) – Wenigstens ist er nie
gegangen".
Murakamis Rekordbestseller – ein Epos um
Freundschaft, Einsamkeit und Schuld Der junge Tsukuru
Tazaki ist Teil einer Clique von fünf Freunden, deren
Mitglieder alle eine Farbe im Namen tragen. Nur Tsukuru
fällt aus dem Rahmen und empfindet sich – auch im
übertragenen Sinne – als farblos, denn anders als seine
Freunde hat er keine besonderen Eigenheiten oder
Vorlieben, ausgenommen vielleicht ein vages Interesse
für Bahnhöfe. Als er nach der Oberschule die
gemeinsame Heimatstadt Nagoya verlässt, um in Tokio
zu studieren, tut dies der Freundschaft keinen Abbruch.
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Zumindest nicht bis zu jenem Sommertag, an dem
Tsukuru voller Vorfreude auf die Ferien nach Nagoya
zurückkehrt – und herausfindet, dass seine Freunde ihn
plötzlich und unerklärlicherweise schneiden. Erfolglos
versucht er wieder und wieder, sie zu erreichen, bis er
schließlich einen Anruf erhält: Tsukuru solle sich in
Zukunft von ihnen fernhalten, lautet die Botschaft, er
wisse schon, warum. Verzweifelt kehrt Tsukuru nach
Tokio zurück, wo er ein halbes Jahr am Rande des
Selbstmords verbringt. Viele Jahre später offenbart sich
der inzwischen 36-jährige Tsukuru seiner neuen
Freundin Sara, die nicht glauben kann, dass er nie
versucht hat, der Geschichte auf den Grund zu gehen.
Von ihr ermutigt, macht Tsukuru sich auf, um sich den
Dämonen seiner Vergangenheit zu stellen.
Haruki Murakami ganz persönlich Haruki Murakami
verkörpert den Typus des zurückgezogenen
Schriftstellers wie wenige andere. Der japanische
Bestsellerautor gilt als ausgesprochen scheu und betont
immer wieder, wie ungern er über sich selbst spricht.
Doch nun bricht Murakami das Schweigen. Bescheiden
und zugleich großzügig lässt er uns an seiner reichen
Erfahrung als Schriftsteller teilhaben. Darüber hinaus teilt
er mit den Lesern seine weitreichenden
Lektüreeindrücke. Anhand von Kafka, Raymond
Chandler, Dostojewski und Hemingway sowie anderen
Vertretern der Weltliteratur reflektiert er über Literatur im
Allgemeinen und definiert, was für ihn selbst Literatur
und ihre Bedeutung ausmacht. Aber man begegnet in
diesen Texten auch, vielleicht zum ersten Mal, dem
Menschen Murakami. Wer weiß schon von seiner
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großen Kennerschaft der klassischen Musik, seiner
Leidenschaft für Jazz? Eine Leidenschaft, die ihn sogar
zum Besitzer einer Jazzkneipe machte. So erlaubt uns
dieses Buch einen einmaligen Blick in die Werkstatt und
das Herz eines der größten und erfolgreichsten
Schriftsteller unserer Zeit. Und liefert uns im Grunde das,
was Murakami in seiner Bescheidenheit und
Zurückhaltung nie schreiben würde: eine Autobiographie.
„Afterdark" – nach einer Jazznummer – heißt dieser
Roman von Haruki Murakami. Und: „Afterdark" ist das
spannungsvolle Buch einer Nacht, erzählt wie durch das
Auge einer Kamera. Diese streift über das Panorama der
nächtlichen Großstadt: Leuchtreklame und digitale
Riesenbildschirme, Hip-Hop aus Lautsprechern, Ströme
erlebnishungriger Angestellter und weißblonder
Teenager in Miniröcken. Wie mit einem Zoom
beobachten wir die Orte nächtlicher Handlungen, die
sich dramatisch verbinden und entfalten. Wir begegnen
dem jungen Mädchen Mari mit einem Musiker in der
Filiale einer Restaurant-Kette sowie der
Geschäftsführerin eines Love-Hotels, in dem gerade eine
chinesische Prostituierte von einem Freier misshandelt
wurde. Wir sehen im 24-Stunden-Supermarkt einen
Büroangestellten, wie er das Handy der Chinesin aus
dem Love-Hotel in ein Kühlregal legt. Und wir haben die
Videoüberwachung bemerkt und dass ihm bereits der
Zuhälter auf der Spur ist. Außerdem betritt der junge
Musiker diesen Supermarkt und hört das fremde Handy
läuten, während das wunderschöne Mädchen Eri, die
Schwester von Mari, seit Monaten ununterbrochen
schläft. Afterdark bleibt voller Geheimnisse. Am Ende
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der sich überstürzenden und mysteriösen Ereignisse
schickt uns Haruki Murakamis beunruhigende Prosa in
den Tag zurück.
In zeven korte verhalen wijdt levensgids en
meesterverteller Haruki Murakami zich opnieuw aan een
van zijn grote thema's: de liefde. De verhalen in 'Mannen
zonder vrouw' horen tot de meest tedere, ontroerende
teksten uit zijn oeuvre - en ze zijn onmiskenbaar
Murakami. Ze gaan over eenzame, beschadigde
mannen, mannen die iets beslissends mankeert,
melancholieke mannen. Met andere woorden: kleurloze
mannen...
In ‘De moord op Commendatore’ van Haruki Murakami
had een portretschilder gehoopt tot rust te komen en zijn
inspiratie terug te vinden in het huis van de beroemde
schilder Tomohiko Amada. Maar in plaats daarvan is hij
een wereld vol raadselen in gezogen. Het geluid van een
bel houdt hem ’s nachts wakker, er gaat een
mysterieuze kracht uit van een holte in het bos,
voorwerpen in het huis worden door een onzichtbare
hand verplaatst. Het schilderij ‘De moord op
Commendatore’ lijkt de sleutel te bevatten. Maar eerst
moet de portretschilder meer over de schepper Amada
te weten komen. Wat speelde zich precies af in diens
studentenjaren in Wenen, eind jaren dertig?
Ondertussen boekt de verteller eindelijk weer eens
vooruitgang aan een portret, ditmaal van een dertienjarig
meisje. Totdat zij spoorloos verdwijnt, en hij de opdracht
krijgt om haar te redden. ‘Een roman die je bij de lurven
grijpt.’ **** – ‘de Volkskrant’
In ‘Een kat achterlaten’, een autobiografische verhaal,
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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.
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
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.
Monaco im Mai 1968. Minuten vor dem Start des Grand
Prix. Die Beau Monde tummelt sich zwischen Fahrern
und Wagen, so auch die bardothafte Deedee, die
Schauspielerin der Stunde. Ein Treibstoffleck verursacht
eine höllische Stichflamme, die Deedee verbrannt hätte,
wäre nicht Jack Preston, ein einfacher Mechaniker,
dazwischen gesprungen, um sie zu schützen. Er erleidet
schwerste Verletzungen. Ein Leibwächter zerrt Deedee
fort. Prestons Heldentat wird kaum bemerkt. Er kehrt in
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sein englisches Heimatdorf zurück, wo er für seine Tat
zunächst verehrt wird. Doch dann erscheinen
Zeitungsberichte, in denen der Leibwächter als Retter
gefeiert, und Preston überhaupt nicht erwähnt wird. Er
hofft, ein Fernsehinterview mit Deedee werde seine Ehre
retten, doch es kommt ganz anders. Ein Roman über
Heldentum, den Wunsch nach Anerkennung und die
Fragwürdigkeit dessen, was wir für die Wahrheit halten.
Peter Terrin erzählt in eindrucksvollen Bildern voller
Glanz und Nostalgie.
Murakamis zauberhaftes Universum: Treten Sie ein! In
seinen Erzählungen entfaltet sich Haruki Murakamis
ganze Zauberkraft: Zwei verliebte Teenager betrachten
im Zoo ein junges Känguru und entdecken in dessen
Jugend sich selbst. Auf dem Weg zu einem
Vorstellungsgespräch streitet ein Mann mit dem Türhüter
über das Passwort. Ein Rollstuhlfahrer verwickelt einen
Touristen in die verstörende Auseinandersetzung über
Messer und die geheime Mechanik von Familien. Ein
Nachtwächter entwickelt nach der Begegnung mit einem
Geist Scheu vor Spiegeln. Die Geschichten von Haruki
Murakami sind erfüllt von Wundern und Absurditäten, die
nach dem Lesen nicht mehr aus dem Kopf
verschwinden. Zwischen Geschichtenerzählern,
Ehebrechern und menschenfressenden Katzen eröffnen
sich verborgene Welten. Haruki Murakami, KafkaPreisträger 2006, gewinnt aus scheinbar
unbedeutenden, alltäglichen Winzigkeiten –
geschmolzene Pralinen, ein Zootier, ein Ohrwurmwort –
Einblicke in fremde Universen, die niemand kennt und
die dennoch seltsam vertraut erscheinen. Wer Haruki
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Murakamis Storys liest, gleitet in rätselhafte,
melancholische Träume, aus denen er verändert
erwacht. Dieser Band enthält folgende Erzählungen:
"Blinde Weide, schlafende Frau" "Birthday Girl" "Das
New Yorker Grubenunglück" "Flugzeug – oder wie er mit
sich selbst sprach, als würde er ein Gedicht aufsagen"
"Der Spiegel" "Ein modernes Volksmärchen für meine
Generation – aus der Vorgeschichte des
Spätkapitalismus" "Jagdmesser" "Känguruwetter"
"Zwergtaucher" "Menschenfressende Katzen" "Die
Geschichte mit der armen Tante" "Erbrechen" "Der
siebte Mann" "Im Jahr der Spaghetti" "Tony Takitani"
"Aufstieg und Fall von Knasper" "Der Eismann" "Krebse"
"Glühwürmchen" "Der Zufallsreisende" "Hanalei Bay"
"Der nierenförmige Stein, der jeden Tag wanderte" "Wo
ich es vielleicht finde" "Der Affe von Shinagawa"
Murakamis Roman „Naokos Lächeln“ wurde 2010 unter
dem englischen Titel „Norwegian Wood“ verfilmt.
Met ?Norwegian Wood ? schreef bejubeld schrijver
Murakami een indringend verhaal over romantiek en
volwassenheid, over de onmogelijke en dappere liefde
van een jonge man. ‘Norwegian Wood’ van Haruki
Murakami gaat over Watanabe. een stille en
buitengewoon serieuze jonge student in Tokio. Hij is dol
op Naoko, een mooie jonge vrouw, maar hun
wederzijdse liefde wordt getekend door de tragische
dood van zijn beste vriend en haar geliefde, jaren
geleden. Watanabe went aan het campusleven en de
eenzaamheid en afzondering die hij daar ervaart, maar
Naoko kan de druk en de verantwoordelijkheid van het
leven niet verdragen. ‘Norwegian Wood’ is een
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indringend verhaal over romantiek en volwassenheid,
over de onmogelijke en dappere liefde van een jonge
man. Het werk van Haruki Murakami, met romans als
‘Kafka op het strand’, ‘1q84’ 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.
1984. Aomame hat zwei verschieden große Ohren. Beim
Rendezvous mit einem reichen Ölhändler zückt sie eine
Nadel und ersticht ihn – ein Auftragsmord, um altes
Unrecht zu sühnen. Tengo ist Hobby-Schriftsteller. Er
soll einen Roman der exzentrischen 17-jährigen Fukaeri
überarbeiten, damit sie einen Literaturpreis bekommt.
Der Text ist äußerst originell, aber schlecht geschrieben
– ein riskanter Auftrag. Aomame wundert sich, warum
die Nachrichten ihren Mord nicht melden. Ist sie in eine
Parallelwelt geraten? Um diese Sphäre vom
gewöhnlichen Leben im Jahr 1984 zu unterscheiden, gibt
Aomame der neuen, unheimlichen Welt den Namen
1Q84.
Die Stories, die Haruki Murakamis Ruhm im Westen
begründet haben Aktuell im Kino: 'Burning' (basierend
auf der Erzählung 'Scheunenabbrennen' aus diesem
Band), ausgezeichnet mit dem Internationalen FIPRESCIKritikerpreis des Festival de Cannes und nominiert für
den Oscar als 'Bester ausländischer Film' 2019 Das
Gitter ist geschlossen, doch der Elefant ist
verschwunden, zur Bestürzung der ganzen Stadt. Nur
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einer ahnt, was passiert ist. Ein junger, einsamer Mann,
der in der Werbeabteilung eines Küchenherstellers
arbeitet und einer Journalistin seine Wahrnehmungen
mitteilt. – Ein nächtlicher Anfall von Heißhunger und ein
übermütig geplantes Verbrechen enden ganz anders als
vorgesehen: so anders, dass sie Jahre später eine
unvermutete Auferstehung erleben. – Eine Frau in den
besten, ödesten Verhältnissen erkennt in der eigenen
Schlaflosigkeit ein berauschendes Geschenk. – Immer
wieder tut sich für Murakamis melancholische Gestalten
im Gewebe des Alltags eine Leerstelle auf, in die ein
tiefer, lebensverändernder Sinn einzusickern scheint.
Erzählungen von unerhörten Ereignissen und
betörenden Zufällen, wie von unsichtbarer Hand
gesandt. „Wir haben alle Bücher von Murakami gelesen,
wir haben das Telefon klingeln lassen und sind lesend
gegen Laternenpfähle gelaufen." SPIEGEL ONLINE
Dieser Band enthält die folgenden Erzählungen: "Der
Aufziehvogel und die Dienstagsfrauen" "Der
Bäckereiüberfall" "Der zweite Bäckereiüberfall" "Schlaf"
"Der Untergang des Römischen Reiches, der
Indianeraufstand von 1881, Hitlers Einfall in Polen und
die Sturmwelt" "Scheunenabbrennen" "Frachtschiff nach
China" "Der Elefant verschwindet" Die Erzählung
"Scheunenabbrennen" (Original "Barn Burning") wurde
2018 von Lee Chang-dong verfilmt unter dem Titel
"Burning" (Besetzung: Ah-in Yoo, Steven Yeun, Jongseo Jeon, Joong-ok Lee) und ist für den Oscar als bester
ausländischer Film 2019 nominiert. Die Erzählung "Der
Bäckereiüberfall" wurde 1982 von Naoto Yamakawa
verfilmt.
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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.
Tsukuru Tazaki is opeens helemaal alleen. Zijn
jeugdvrienden, die zijn achtergebleven in zijn
geboortestad toen hij in Tokyo ging studeren, willen hem
van de ene op de andere dag niet meer kennen. En hij
heeft geen idee waarom. Verlangen - naar vriendschap,
liefde, een verloren jeugd: het is ondertussen een
klassiek thema in het universum van Haruki Murakami,
nu weer voortreffelijk verbeeld in zijn melancholieke,
kleurloze hoofdpersoon.
‘With the Beatles’ van Haruki Murakami gaat over een
naamloze, oudere verteller die terug denkt aan twee
bepalende liefdes uit zijn jeugd – de ene niet meer dan
een obsessie, de andere een belangrijke leerschool. ‘Er
zijn mensen die stellen dat de periode waarin popsongs
het diepst binnenkomen en je het meest vervullen, de
gelukkigste tijd van een mensenleven is. Misschien is dat
zo. Misschien ook niet.’
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,
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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.
Lizzie hatte schon immer das Talent, das Unglück
magisch anzuziehen. Aber diesmal hat sie den Vogel
abgeschossen: Als die Affäre mit ihrem verheirateten
Chef auffliegt, verliert sie ihren Job und muss zu ihren
Eltern aufs Land ziehen. Dort arbeitet sie in einem
Altersheim und trifft auf Mrs Dallimore. Die alte Dame
erzählt ihr ihre Lebensgeschichte, und Lizzie erkennt,
dass sie nicht der einzige Mensch auf der Welt ist, der
Fehler macht. Und vielleicht sind die Dinge ja gar nicht
so schlimm, wie sie scheinen ...
PDF-uitgave van Steinz – Gids voor de wereldliteratuur Wat
te lezen na Honderd jaar eenzaamheid, Het diner of een
ander favoriet boek? Hoe liep het af met Jane Eyre, en
waarom is Anna Karenina zo bijzonder? Door welke romans
werd Haruki Murakami beïnvloed, en wie hebben zich op hun
beurt laten inspireren door Norwegian Wood? Steinz – gids
voor de wereldliteratuur geeft antwoord op deze en vele
andere vragen, aan de hand van: · 416 karakteriseringen van
auteurs uit 26 taalgebieden, met aandacht voor hun beste
werk, en met tips voor boeken in een vergelijkbare stijl of over
hetzelfde onderwerp · 52 boekwebben, literaire schema’s
rondom beroemde boeken, met een overzicht van invloeden
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en suggesties voor verder lezen · 104 enthousiasmerende
samenvattingen van klassieken uit de wereldliteratuur, van de
Decamerone tot Wolf Hall en van Advocaat van de hanen tot
Der Zauberberg · 26 ‘one-book wonders’, auteurs die
beroemd zijn om één briljant boek · 26 lijstjes met elk 13
boeken over één onderwerp · 52 landkaarten die laten zien
waar de meesterwerken uit de wereldliteratuur zich afspelen
– ideaal voor ‘lezen op locatie’ · 26 quizzen rondom literaire
thema’s Een introductie tot het wereldwijde web van de fictie
Steinz – Gids voor de wereldliteratuur, een samenvoeging,
volledige bewerking en actualisering van de succesboeken
Lezen &cetera (2003) en Lezen op locatie (2004), is een
handboek voor de individuele lezer, maar ook een
naslagwerk voor leesgroepen, boekhandelaars, scholieren,
studenten en docenten. Een schat aan informatie en
dwarsverbanden. Aan Steinz – Gids voor de wereldliteratuur
werd meegewerkt door Toef Jaeger (1971), redacteur Boeken
en literair criticus van NRC Handelsblad.
`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
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
Page 18/21

Download Ebook Haruki Murakami De Kleurloze
Tsukuru Tazaki En Zijn Pelgrimsjaren
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.
In elk verhaal van ‘Eerste persoon enkelvoud’ deelt de ikfiguur een uniek fragment van zijn werkelijkheid met ons. Het
is Murakami op zijn zuiverst: bevreemdend, troostrijk, geestig,
ontroerend. In de verhalenbundel ‘Eerste persoon
enkelvoud’ van Haruki Murakami verandert een toevallige
ontmoeting op een parkbankje in een raadselachtig wiskundig
onderhoud dat de verteller decennia later nog bezighoudt.
Een naamloze, oudere man denkt terug aan twee bepalende
liefdes uit zijn jeugd. Een reiziger in een aftandse herberg
wordt deelgenoot van de romantische ontboezemingen van
een melancholieke aap. In de acht verhalen in ‘Eerste
persoon enkelvoud’ is steeds een klassieke Murakamiëske ikfiguur aan het woord die een uniek fragment van zijn
werkelijkheid met ons deelt. Het is Haruki Murakami op zijn
zuiverst: bevreemdend, troostrijk, weemoedig, geestig,
ontroerend. Barack Obama schreef over de korte verhalen in
‘Mannen zonder vrouw’: ‘Je zult erdoor ontroerd raken, en
in verwarring, en soms met meer vragen achterblijven dan
antwoorden.’ Deze zinnen kun je gerust betrekken op het
hele universum van Haruki Murakami, dat zich in al zijn
schitterende bevreemding ontvouwt in de bundel ‘Eerste
persoon enkelvoud’.
Bildschön – mit Murakami durch die Nacht »Es ist der
siebzehnte Tag ohne Schlaf.« So beginnt Haruki Murakamis
Erzählung von einer Frau, die nachts kein Auge mehr
zumacht. Aber es fühlt sich anders an als die quälende
Schlaflosigkeit, die sie als Studentin erlebt hat: Jetzt ist sie
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auf zauberhafte Weise nicht mehr müde. »Ich kann einfach
nicht schlafen. Noch nicht einmal ein Nickerchen.«
Spätabends, wenn ihr Mann und ihr Sohn im Bett liegen,
beginnt sie ein zweites Leben, und die Nächte sind bei
Weitem aufregender als ihre gleichförmigen Tage – aber
auch gefährlicher. Die Illustratorin Kat Menschik hat den
Zauber von Murakamis Erzählung in traumgleiche Bilder
gebracht. Auch deshalb ist dieser durchgehend in Duotone
(Nachtblau/Silber) gedruckte Band ein guter Grund, nachts
wach zu bleiben.
›Von Männern, die keine Frauen haben‹ versammelt sieben
neue Erzählungen Murakamis – »long short stories«, die wohl
zum Zartesten und Anrührendsten zählen, das je von ihm zu
lesen war. Und doch sind sie typisch Murakami, denn fast
immer geht es darin um versehrte, einsame Männer. Männer,
denen etwas ganz Entscheidendes fehlt ... Mit ›Von
Männern, die keine Frauen haben‹ wendet sich Japans
wichtigster Autor nach sieben Jahren, in denen er mit großen
Romanen wie ›1Q84‹ und ›Die Pilgerjahre des farblosen
Herrn Tazaki‹ Welterfolge feierte, erstmals wieder der
kürzeren Form zu. Es ist sein erster Band mit Erzählungen
seit dem Publikumsliebling ›Als ich eines schönen Morgens
im April das 100%ige Mädchen sah‹. »Murakami kann
süchtigmachend schreiben.« Claudia Voigt, DER SPIEGEL
Dieser Band enthält die folgenden Erzählungen: "Drive my
Car" "Yesterday" "Das eigenständige Organ" "Scheherazade"
"Kinos Bar" "Samsa in Love" "Von Männern, die keine Frauen
haben" Murakamis Roman „Naokos Lächeln“ wurde 2010
unter dem englischen Titel „Norwegian Wood“ verfilmt.
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
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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.
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