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Mordet på kommandanten Bog I Haruki Murakami Hent PDF En seksogtrediveårig portrætmaler svigtes af
sin hustru, og efter et roadtrip i det nordlige Japan flytter han ind i et hus oppe i bjergene, som har tilhørt en

berømt, gammel maler.

Huset ligger på kanten mellem to vejrlig, mellem to verdener, og snart begynder mærkelige ting at ske. En nat
hører den yngre maler en puslen oppe fra loftet, og dér finder han et uhyggeligt, men dragende maleri. Han
kan ikke slippe billedet, som synes at igangsætte en kæde af hændelser. En underlig ringlen lyder nu fra

skoven, samtidig med at maleren fornemmer, at han ikke er helt alene i huset. 

Men han kan dele det, der sker, med den hjælpsomme genbo, Menshiki, som har betalt ham fyrsteligt for at
male sit portræt, og hvis skæbne på mystisk vis væver sig ind i hans egen.

 

En seksogtrediveårig portrætmaler svigtes af sin hustru, og efter et
roadtrip i det nordlige Japan flytter han ind i et hus oppe i bjergene,
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