Det er
her.

Jeg kan
mærke det.
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Alt det
onde.

Og et
stort glas
vand...

En caffe
latte...

Og
isterninger.

Jeg har set dig
tage notater, siden
du ankom til hotellet.
Det ligner ikke ferie.
Er det arbej...?

Ikke
lige nu.
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Hvad er det,
du vil?
Jeg tænkte
bare, at jeg
måske kunne
tage dig med
på en hyggelig klub...

Drikke
nogle cocktails,
danse...

Synes du,
jeg ligner
en, der drikker
cocktails?

Det...
Det må du
undskylde.

Det var
ikke min
mening at
genere
dig.

Og
danser?

Satans!
Nu bliver
jeg nødt til
at tage til
Europa.

Det har intet
med dig at
gøre, din
nar!
Det er
bare blevet
tid til...

Nej, nej,
sådan var
det ikke ment.
Vi finder ud
af det...
... en
lille revaccination.
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... bliver vi nødt til at
finde os i, at private
økonomiske interesser
begår forbrydelser med
en total mangel på respekt
for fællesskabet.

Så længe erhvervslivet
undlader af følge de
retsværdier, som vores
demokratiske samfund
i øvrigt er baseret på...

En skandale
som Wennerströmsagen kan opstå
igen når som
helst.

... og så længe
visse virksomheder
udviser en adfærd, som
man uden videre ville
betegne som psykopatisk,
hvis der var tale som
enkeltpersoner...

Tak, fordi
du ville komme
og tale med os,
Mikael Blomkvist.

Jeg havde
faktisk ikke
troet, du ville
komme.
Og nu er det
blevet tid til at
se lidt på weekendens
sportsnyheder.

Jeg må
indrømme,
at det begynder
at tære lidt
på mig.

Nu har jeg
i snart et år rendt
fra tv-stationer til
interview og alle
mulige konferencer,
og jeg kan mærke,
det er på tide at
tage en puster.

Det hører
I mere om
inden for et
par uger.
Klager du
over at være
gået fra udskud
til nationalhelt?
Det kan du ikke
mene alvorligt!

Helte har også brug
for at trække sig tilbage
af og til, og det er ved
at være oppe over.

Oven i det arbejder
vi på en ny reportage
til ”Millennium”. Noget,
der godt kan skabe
ravage...

6

Stadig ikke
hjemme.

Du kan
rende mig,
Lisbeth
Salander.
Hvor har
du været det
sidste år?
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Stakkels,
lille Irina.

Hvad
skal vi
dog gøre
med dig?
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Som jeg allerede
har forklaret
Dem under vores
telefonsamtale...

Det kræver
flere operationer
og hudtransplantationer.
... er det en
lang proces.

Men det
er afgjort
muligt.

Jeg skal
nok få de tatoveringer væk,
hr. Bjurman.

Tusind
tak.
Det er
en stor
lettelse.

Undskyld, jeg spørger,
men mit kendskab til
svensk er nærmest
ikkeeksisterende...

... hvad
betyder
det?
Hmmm...
Altså, øh...
Jeg havde en
periode præget
af depression...
og mysticisme.
Jeg var ikke
rigtig mig selv,
og...
Tatoveringerne
er en fejl, der
har med de oplevelser at gøre.

10

Men det
er alt sammen
fortid nu!

Det var
godt! Og som
sagt foretager
vi den første
operation om
72 timer.

Tag den med
ro indtil da, og
nyd de smukke
områder her
omkring
Marseille.

Tak,
doktor
Bavary!

Det er helt
perfekt til at
få klaret
tankerne lidt.

En rask
gåtur ude ved
klipperne...

Der er utrolig
smukt og næsten
ingen mennesker
på denne tid
af året.

Jeg havde
jo advaret
dig!

Idiot!
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Troede du,
jeg ikke ville
opdage
det?

Jeg burde
slå dig ihjel
for det her,
Bjurman!

En aftale på
en privatklinik for
at få fjernet din
tatovering?

Røvhul!!!

Hvad med en
lille svømmetur,
nu vi er i gang?
Er du
blevet
stum?

Hmmm?!!
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