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Mikael Blomkvist 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.

Lisbeth Salanders mørke fortid stikker hovedet frem, og hun bestemmer sig til én gang for alle at straffe dem,
der har fortjent det. Mikael Blomkvists og Lisbeth Salanders veje krydses endnu en gang.

Pigen der legede med ilden er andet bind i Millennium trilogien. Første bind, Mænd der hader kvinder, fik i
maj 2006 Glasnøglen for Nordens bedste 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 uhyggelig troværdigt, det er fabelagtigt, det er fremragende. Tilbage er blot at skrive: Læs den!«
- Jydske Vestkysten

»Stieg Larssons anden krimi leverer varen i dén grad ... Lisbeth Salander indskriver sig i krimiens
kongerække fra Sherlock Holmes til sin landsmand Jan Guillous helt Hamilton.«

- Weekendavisen

»Vidunderligt skrevet, hårrejsende spændende, vedkommende, begavet og på alle måder verdens bedste
kriminalroman.«

- Femina
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