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När Aomames taxi fastnar i Tokyos rusningstrafik får hon av
chauffören rådet att kliva ur och följa en trappa ned från motorvägen.

Hon gör som han säger, och i ett slag är hela hennes tillvaro
förändrad. Snart inser hon att hon måste ha förflyttats till en annan

verklighet till 1Q84 års värld.

Tengo drömmer om att lyckas som författare. I väntan på sitt eget
genombrott får han ett märkligt uppdrag: att hjälpa en sjuttonårig

flicka med att sammanställa ett manus till en litterär tävling. Han blir
alltmer indragen i arbetet med romanen, och omständigheterna
omkring dess innehåll och den unga författaren är minst sagt

förbryllande.

Livet i 1Q84 års värld innebär valsituationer och beslut som
Aomame helst skulle slippa, och hon ställs inför ett uppdrag som
kommer att kräva mer av henne än något annat hon tidigare gjort.
Utan att veta om det börjar hon och Tengo att närma sig varandra,
men frågan är om det är möjligt för dem att mötas. Kanske är det



kärlek, kanske är det något mycket mer komplicerat än så.

1Q84 Är Haruki Murakamis största litterära satsning hittills. Den
utmanar vår uppfattning om sanning och tid och vad som egentligen

kan rymmas i en berättelse. Romansviten omgav av stort
hemlighetsmakeri när den kom ut och har slagit alla

försäljningsrekord i Japan.

Denna utgåva innehåller romansvitens alla tre delar och finns endast
som e-bok.

Haruki Murakami, född 1949 i Kyoto, är en av dagens mest
omtalade och hyllade författare. Genom att förena popkultur med en

egensinnig magisk realism har han med sina romaner och
novellsamlingar väckt stor uppmärksamhet och fått hängivna läsare

världen över.
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