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»Telefonen ringede, mens jeg var ved at koge spaghetti ude i køkkenet. Jeg havde stillet ind på FM og
fløjtede med på ouverturen til Rossinis ´Den tyvagtige Skade´, den perfekte musik at koge pasta til.«

Så tilforladeligt og hverdagsagtigt starter denne fortælling. Men da fortælleren, den unge og for tiden
arbejdsløse, nærmest hyperalmindelige fyr, Toru Okada, tager telefonen, hører han en stemme, der tilhører en

kvinde, han ikke kender.
Hun lader dog til at vide alt om ham, og herfra er det endegyldigt forbi med hans ret uopfindsomme

hverdagsrutiner.

»Trækopfuglens krønike startede min store Murakami-begejstring, som ikke har lagt sig siden! Han skriver på
samme tid utrolig enkelt og meget komplekst. Nemt forståeligt og totalt absurd. Hans sprog er som poesi, og

hans fortællinger er både uhyggelige, smukke og morsomme.«
Ane Cortzen, Femina
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