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Efter mörkrets inbrott Haruki Murakami boken PDF Eri och Mari är systrar och befinner sig på olika sidor om
natt och dröm. Eri tycks inte vakna där hon ligger i sängen med tv:n påslagen, Mari tycks tvärtom inte kunna
sova. Efter mörkrets inbrott stöter hon på den unge jazztrombonisten Takahasi som med bestämdhet hävdar
att de träffats tidigare. Under de följande timmarna i Shinjukus nöjeskvarter möter Mari också en kvinnlig

före detta brottare som nu jobbar som nattportier på ett hotell med skamfilat rykte samt en kinesisk
prostituerad som på samma hotell blivit brutalt misshandlad av en affärsman. Fram till gryningen korsas deras

vägar gång på gång och deras hemligheter tycks dra dem allt närmare varandra.

Efter mörkrets inbrott är ett suggessitvt och filmiskt drama som blandar tid och rum. Ingen annan än
Murakami hade kunnat skriva denna roman full av särpräglad humor och psykologisk skärpa.

"Det är ett förtjusande och skrämmande kosmos som bryter fram." Dagens Nyheter

"Helt betagande." Gefle Dagblad

"Murakami förför läsaren." VLT

"Han får bladen att brinna." Värmlands Folkblad
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