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Efter midnat Haruki Murakami Hent PDF Forlaget skriver: Denne roman udspiller sig en enkelt nat i Tokyo,
fra fire minutter i tolv til otte minutter i syv næste morgen. I den periode mødes vildfremmede mennesker og
får indflydelse på hinandens skæbner. I centrum er to unge kvinder: Eri, den smukke model, der sover - og har
sovet i ugevis - og Mari, hendes søster, der ikke kan sove og derfor sidder alene og læser på en natåben café.
En ung jazzmusiker slår sig ned ved Maris bord, og via ham bliver hun trukket ind i et af nattens dramaer på

et lovehotel, hvor en kinesisk prostitueret er blevet gennemtævet.

På et kontor i en stor bygning gør overfaldsmanden sig klar til at tage hjem til sin kone, og i det værelse, hvor
Eri sover, tænder fjernsynet sig selv og udsender mystiske signaler.

´Efter midnat´ er Murakami i koncentreret form.

»Endnu en bog fra Murakamis hånd, der ikke ligner noget andet. Og nye læsere bør lige advares om, at der er
tale om et stærkt vanedannende trip.«

- ***** Ekstra Bladet
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