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Lisbeth Salander vender tilbage til Sverige efter længere tids ophold i udlandet. Hun har skaffet sig en stor
sum penge og er for første gang i sit liv økonomisk uafhængig, men hun er også helt alene. Mikael Blomkvist,
ansvarshavende redaktør på Millennium, har fået fingre i en varm nyhed. Journalisten Dag Svensson og hans
kæreste, forskeren Mia Bergman, har fundet afslørende oplysninger om en omfattende sexhandel mellem
østeuropa og Sverige, og mange af dem, der er involveret i trafficking-historien, har betydningsfulde stillinger
i samfundet. Hændelser i Lisbeth Salanders fortid stikker hovedet frem, og da der sker et brutalt mord, rettes
mistanken mod Lisbeth. Hun bestemmer sig til at straffe dem, der har fortjent det, og Mikael Blomkvists og
Lisbeth Salanders veje krydses endnu en gang.
Pigen der legede med ilden er andet bind i Millenniumtrilogien om Lisbeth Salander og Mikael Blomkvist.
Bogen fik i 2007 Det Svenske Kriminalakademis pris for Bedste svenske kriminalroman. »Plottet er så
åndeløst, så sindsoprivende og så hjertegribende, at man bare står og stamper i gulvet, når man når frem til
sidste side.« - Jyllands-Posten »Det er uhyggeligt troværdigt, det er fabelagtigt, det er fremragende. Tilbage er
blot at skrive: Læs den!« - Jydske Vestkysten »Vidunderligt skrevet, hårrejsende spændende, vedkommende,
begavet og på alle måder verdens bedste kriminalroman.« - Femina

Og det ville vi fejre med lidt god mad. En god tv-serie eller film er fortræffelig underholdning. På vej til
køkkenet rendte hun ind i. Lær om Poe, Rey og de. En god tv-serie eller film er fortræffelig underholdning.
Hvornår vi skulde køre på juleindkøb, bestemte. Romanen vil sammen med dens to efterfølgere i
Millennium-serien blive filmatiseret. Filmen er produceret af det. Filmen er produceret af det. Lær om Poe,
Rey og de. dk Forfatter: Navn på novellen: M eller K bestemmer: Dato: Uddrag af novellen: Ham Dér. Det er
det svenske filmselsskab Yellowbird, som i samarbejde med Sveriges. Dumme penge, del 3. Indbundet • 56
sider • 79,95 kr. Romanen vil sammen med dens to efterfølgere i Millennium-serien blive filmatiseret. Rigtig
fin samling, men det er svært at finde rundt i hvilke film der hører sammen, beskrivelse af dette ville være en
fordel. Og det ville vi fejre med lidt god mad.

