Haruki Murakami nasceu no dia 12 de janeiro de 1949 em Quioto, tendo depois vivido em
várias regiões do Japão, como Shukugawa, Ashiya e Kobe.
Filho de um sacerdote budista, desde cedo que se interessou pela literatura japonesa.
Haruki frequentou a Universidade de Tóquio, dedicando -se sobretudo aos estudos teatrais.
Antes de terminar o curso, abriu um bar de jazz chamado Peter Cat, à frente do qual se
manteve entre 1974 e 1982. Em 1982 partiu para a Europa e depois para os Estados Unido s,
onde acabaria por se fixar.
Em 1979 iniciou a sua carreia literária com a publicação do seu primeiro romance Ouça a
canção do vento, mas seria em 1987, com Norwegian Wood, que o seu nome se tornaria
famoso no Japão. Atualmente é considerado um dos maior es romancistas da literatura
contemporânea e também se tem destacado no mundo da tradução, sendo responsável
pelas edições japonesas de grandes autores como J.D. Salinger e Truman Capote.
Constantemente apontado pelo público como um dos preferidos para o P rémio Nobel da
Literatura, galardão que até à data ainda não lhe foi concedido, são vários os seus
romances que marcaram a vida dos leitores. Fatalista, por vezes surrealista e com uma
nuance de realismo mágico, há algo de absolutamente nostálgico em tudo o que escreve,
permitindo sempre ao leitor a sua própria interpretação de qualquer história que o autor
cria.
Ainda assim, e mesmo perante o sucesso internacional da sua obra, Murakami permanece
discreto, submerso no seu trabalho e nos seus livros, parecen do evitar o limiar entre
escritor e celebridade.
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