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Her… Vi har lige
fået det i morges.
Særnummeret om sexhandelen i Sverige.

Det
er godt
gået.
Flot.

Det udkommer
om to uger,
og det bliver
noget af en
bombe.

Nå, hvordan står det til?
Hvordan er det at være
chefredaktør på landets
mest læste blad?
Jeg er ret nysgerrig.
Vi har jo nærmest
ikke talt med hinanden,
siden du forlod
”Millennium”.

I har
selvfølgelig
tilegnet det
Dag og Mia.
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Det er
spændende.
Og udmattende.

Men jeg fortryder ikke,
at jeg kastede mig ud i at
Og Magnus
arbejde for ”Svenska
Borgsjö, min chef,
MorgonPosten”…
er en rigtig
fin fyr.

Hey,
når bossen
ligefrem er
sej, så…
Er der noget
nyt om blodbadet
i Gosseberga?

Vi ved ikke
engang, om hun
overlevede.

Det er over to
måneder siden nu. Og
nej, ingen spor.

Stadig
ingen spor af
Niedermann og
Lisbeth?

Det skal
nok gå,
Micke…
Bare
rolig.

vi ved kun, at
Lisbeth blev ramt af
skud under skyderierne,
og at det lykkedes
hende at flygte.
Mikael? Jeg
har lige hørt fra
en kontakt på
hospitalet.
Det er
Alexander Zalachenko…

Det er
Malou.
Jeg er
nødt til at
tage den.

Han er
kommet ud
af komaen.

Han
er lige
vågnet.
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Hvad
vil du?
Hvem…
Hv-Hvem
er du?
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Fik du ordnet
grenene,
skat?

Eller skal
jeg give dig
en hånd?
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Ja.
du er et
offer?

Og
af to
grunde.

Ronald Niedermann har holdt
mig indespærret
på den gård
i årevis.
Jeg hyrede ham
som assistent på grund
af mit handicap, men han
udviklede sig til en manipulerende torturbøddel.

I alle de år har han
lavet, jeg ved ikke hvad,
sammen med hende Helena
og den skrækkelige
rockerbande.
Men jeg vidste
intet om det, fordi
jeg blev holdt indespærret på gården og
levede på sultegrænsen.

Og hvad
er den anden
grund…?
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Kriminalassistent
Sonja Modig og
Curt Bolinger.

Hvad var
det nu,
I hed?

Hvorfor?

Det er anden gang
på femten år, at hun
forsøger at slå
mig ihjel!

Kan I se,
hvad der er tilbage
af mit ansigt, Sonja
Modig og Curt
Bolinger?
Det skyldes det
øksehug, som min
datter, Lisbeth Salander,
gav mig, da hun prøvede
at dræbe mig.

Måske gør det svenske politi
arbejdet ordentligt denne gang,
så retfærdigheden kan
ske fyldest.
Og nu vil
jeg bede jer
gå igen…

Så ja, jeg er et
offer, og jeg har tænkt
mig at kontakte min advokat
og bede ham anmelde alle
dem, der i årevis har været
ude efter mig!

Jeg skal
hvile mig.

Nå…?
Hvad
synes du?

Helt
ærligt?

Han
er virkelig
modbydelig.
Og det er en
skam, at Salander
ikke fik gjort kål
på ham.
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Evert
Gullberg.
Fredrik
Clinton.
Gunnar
Björk.

Det
bringer gamle
minder frem.
Hvem havde
troet, at alle Sektionens
medlemmer skulle blive
samlet igen femogtyve
år efter Murens
fald?

Hvis det stod til mig, var Sektionen
stadig aktiv! Sverige er lige så ilde stedt
i dag som i socialdemokraternes
regeringstid.
De svenske konservative,
der sidder på magten, er
bare en flok skabsmarxister.

Vi er alle sammen
klar over, hvad du
mener om den sag, Evert.
Men det er ikke derfor,
vi er samlet i dag.
Zalachenkos
advokat kontaktede
mig i morges.
Han vil
tale med os
snarest.

Hvad
er Zala nu
ude på?!
Har vi ikke
gjort rigeligt
for ham?

Jeg besøger
ham på hospitalet
i Göteborg
i morgen.
I får en melding,
når jeg har talt
med ham.
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Og jeg har hørt rygter om,
at Blomkvist og hele hans
slæng sender deres særnummer om prostitution
på gaden.
Er du helt sikker på, at dit navn
ikke bliver nævnt
i det, Gunnar?
Vi har ikke ligefrem siddet lårene
af hinanden, siden
vi blev opløst.

Han
gav mig
sit ord
på det!

Jeg vidste
ikke, om I ville
hjælpe mig, og
så gik jeg
i panik.

Sket er sket.
Det kan vi alligevel ikke lave
om på.
Lad os nu
hellere koncentrere os om
nutiden, mine
herrer!

Til gengæld
for hemmelige
oplysninger, som
berører os alle!
Din store nar!
Du skulle
have talt med
os om det, inden
du kæftede op!
Jeg har løbende kontakt
med Peter Teleborian, som
allerede har gjort det
godt med medierne.
Han var Lisbeth Salanders psykiater, så han er
lige så lidt interesseret i at
få det her forbandede
rod frem i lyset, som
vi er. Ham kan vi
stole på.

Men fra nu af
skal vi holde et vågent
øje med alle, som
kan skade os i den
her sag.
Zalachenko,
Blomkvist og selv
Salander.

Jeg er det eneste medlem
af gruppen, der stadig
har brugbare forbindelser til Säpo.
Jeg kender et par
unge fyre, der arbejder
der, og som deler vores
holdninger. Dem ringer
jeg til.

Og som
situationen ser ud,
har vi ikke noget
valg, kammerater.

Vi må
reaktivere
Sektionen.
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Plague.
Til
tiden som
altid!

Hva’ så,
Anders?
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Ikke så
meget. Det
er hviledag
i dag.

