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Wonderland og verdens ende´ er en af Haruki Murkamis tidligere romaner, som vi har glædet os til at kunne
udgive, så snart han tillod os et pusterum efter den store ´1Q84´-trilogi. Nu er tiden så inde til på utallige

opfordringer at træde et skridt bagud i dette store og berømmede forfatterskab og præsentere denne
væsentlige roman fra mesterens hånd.

Romanen foregår, som titlen antyder, i to vidt forskellige universer. De beskrives i alternerende kapitler, som
måske i sidste ende har en indbyrdes forbindelse. Det ene univers er storbyen, Tokyo i en ikke fjern fremtid,
hvor den navnløse fortæller - den sidste overlevende fra et uhyggeligt hjerneeksperiment - nu involveres i en
hæsblæsende højteknologisk informationskrig, som byder på indtrængende små monstre, en vanvittig forsker

dybt nede i kloakkerne under byen og en superlækker bibliotekar med en meget stor appetit. Det andet
univers er en stille ensom og afsondret verden omgivet af en høj mur, hvor den navnløse fortæller brutalt
skilles fra sin skygge og må forsøge at tolke de drømme, der stadig rummes i lysende og brummende

enhjørningekranier.      
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