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OKTOBER-DECEMBER 1984. Ushikawa är en erfaren och nitisk utredare som med sitt tålamod och
rationella tillvägagångssätt kan spåra nästan vem som helst. När han får i uppdrag att leta rätt på den

försvunna Aomame går han sin egen väg och blir allt djupare indragen i den egensinniga och oförutsägbara
värld som är 1Q84.

Under tiden dras Tengo och Aomame genom osynliga trådar allt närmare varandra, utan att riktigt förstå vad
det är som pågår. Den magiska men kortvariga beröring de en gång upplevde som barn är efter tjugo år på väg

att utveckla ett alldeles eget liv.

1Q84. Tredje boken är fortsättningen på Haruki Murakamis största litterära satsning någonsin. Den utmanar
vår uppfattning om sanning och tid - och vad som egentligen kan rymmas i en berättelse.

HARUKI MURAKAMI, född 1949 i Kyoto, är en av dagens mest omtalade och hyllade författare.
Romansviten 1Q84 omgavs av stort hemlighetsmakeri innan den kom ut och har slagit alla försäljningsrekord

i Japan.

"Vad Murakami är, är en förbannat bra författare som strävar efter att hitta berättelser som aldrig har berättats
förut." Dagens Nyheter

"Murakamis storhet består i att han berättar sina fantastihistorier osedvanligt raffinerat." Upsala Nya Tidning

"Att läsa trilogin 1Q84 är som att sitta stillsamt vid en porlande bäck och beskåda de olikformade stömmarna
och begrunda över vad som far förbi. Det är en märklig känsla av frid och lugn trots att det kan bli väl så

dramatiskt med ond bråd död på sina ställen." Nerikes Allehanda
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