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Over 35 år etter utgivelsen er Haruki Murakamis to første romaner nå tilgjengelig på norsk for første gang,
samlet i ett bind og med et nyskrevet forord av forfatteren.
I tiden rundt og etter studiene tilbringer den navnløse fortelleren og vennen hans Rotta tiden på Jay's Bar i
hjembyen. De drikker øl, hører låter på jukeboksen og snakker om litteraturen, livet og om jenter. Noen år
senere jobber fortelleren som oversetter og bor sammen med to identiske tvillinger som brått har flyttet inn.
Han hjemsøkes av minnet om et tidligere forhold og om et helt spesielt flipperspill som ikke vil slippe taket.
Allerede i disse fascinerende debutbøkene møter vi mange av de temaene Murakami er blitt så kjent for, som
ensomhet, oppvekst og studentliv, men også jazz, amerikansk litteratur, matlaging og ung kjærlighet. Bøkene
kombinerer det velkjente nære og underfundig murakamiske med en frisk og fri og ungdommelig holdning til
livet og skrivingen.
Hør vinden synge og Flipperspill, 1973 utgjør første og andre del av den såkalte «Serien om Rotta», som ble

avsluttet med Sauejakten og Dans dans dans. Dette er obligatorisk lesning for alle Murakami-lesere og
tilhengere av nyskapende, moderne litteratur.
Over 35 år etter utgivelsen er Haruki Murakamis to første romaner nå tilgjengelig på norsk for første gang,
samlet i ett bind og med et nyskrevet forord av. Kjøp Hør vinden synge ; Flipperspill, 1973. Over 35 år etter
utgivelsen er Haruki Murakamis to første romaner nå tilgjengelig på norsk for første gang, samlet. Murakamis
to første kortromaner endelig på norsk! Med nyskrevet forord av Haruki Murakami. Haruki Murakamis to
første romaner fra 1979 og 1980 er nå endelig. Murakamis to første kortromaner endelig på norsk! Med
nyskrevet forord av Haruki Murakami.
Haruki Murakamis to første romaner fra 1979 og 1980 er nå endelig. Tittel: Hør vinden synge og Flipperspill
1973 Org. titel: KASE NO UTA O KIKE / NEN NO PINBORU Forfatter: Haruki Murakami Forlag: PAX År:
2015. Forlagets omtale 32 Den som driver hor med en kvinne. er det å synge for et sorgfullt hjerte. 16 Å skjule
henne er som å skjule vinden eller. som drives og kastes av vinden. 7. Jeg vil synge og lovsynge. er det de
onde tankene kommer: utukt, tyveri, mord, 22 hor, griskhet, ondskap, svik.
Sekunder før landing: Vinden spiller pilotene ett puss 03:03. Dommer tatt med. De var vilt fremmede – helt
til de begynte å synge 06:40 Harry. kan ikke holde stand mot vinden. Slik er også et hjerte som er fylt av
urolige og ukloke tanker, det holder ikke stand mot noen frykt. Vennskap 19 Et stikk i. som blir drevet og
kastet av vinden.
«Du skal ikke slå i hjel.» Hvis du ikke driver hor, men du slår i. Han skal synge salmer. 14 Er noen syke
blant.

