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Det der ikke slår os ihjel David Lagercrantz Hent PDF Bladet Millennium har fået nye ejere. Onde tunger

hævder, at tiden er løbet fra Mikael Blomkvist, og han overvejer at finde et andet arbejde. Lisbeth Salander er
rastløs. Hun medvirker i et risikabelt hackerangreb, tilsyneladende uden nogen særlig grund. Det ligner hende
ikke. En sen nat ringer professor Frans Balder, en førende autoritet inden for forskning i kunstig intelligens,

til Blomkvist. Balder påstår, at han sidder på afgørende information om den amerikanske
efterretningstjeneste. Han har desuden haft kontakt med en ung, kvindelig superhacker, som har visse

ligheder med en person, Blomkvist kender ganske godt. Mikael Blomkvist begynder at håbe på det scoop,
som både han og Millennium har hårdt brug for. Lisbeth Salander har som sædvanlig sin helt egen dagsorden.

Blomkvists og Salanders veje krydses. Endnu en gang. DET DER IKKE SLÅR OS IHJEL er David
Lagercrantz’ spændende fortsættelse af Stieg Larssons Millennium-trilogi. Med fare for at træde nogen

alvorligt over tæerne vil jeg sige, at det ikke gør noget, at forfatteren er skiftet ud: Stemning, tone og stil er

lige så god som altid... Femina★ ★ ★ ★ ★ David Lagercrantz har leveret den hidtil mest velskrevne bog i

Millennium-serien. Vejle Amts Folkeblad ★ ★ ★ ★ ★ Bedst er historien om den knaldhårde hacker

Lisbeth Salander, og helt forrygende er hendes kamp for at beskytte og forsøge på at kommunikere med den
autistiske August Balder. Information Lagercrantz udfolder sit plot på god larssonsk vis, hvor personlige og

samfundsmæssige konflikter flettes ind i hinanden. Berlingske★ ★ ★ ★ David Lagercrantz slipper godt fra

sit livtag med Stieg Larssons elskede krimiunivers. Jyllands-Posten ★ ★ ★ ★ Plottet fungerer, fortællingen

løber forholdsvist let over siderne, og både spænding og smerte er effektivt doseret. Ekstra Bladet ★ ★ ★ ★

Salander holder stadig. Fyens Stiftstidende★ ★ ★ ★ Lagercrantz viser en instinktiv fornemmelse for den

verden, Larsson skabte og for hans to ukonventionelle detektiver. New York Times Bare rolig, Lisbeth
Salander-fans – vores punkhackerheltinde er i gode hænder. USA Today Lagercrantz har fanget Salander på
kornet, og han spinder perfekt det melodramatiske net, hun kan trives i. The Telegraph (UK) Enhver der gerne
vil have mere Salander-fandenivoldskhed skal se at få fat i et eksemplar af DET DER IKKE SLÅR OS IHJEL
hurtigere end Lisbeth kan hacke sig ind i NSA. People Magazine Det er i forholdet mellem det savante barn
og Salander, som muligvis selv befinder sig et sted på autismespektret, at Lagercrantz flytter serien ind i

afgjort nyt og følsomt område… en respektfuld og kærlig hyldest til originalerne. The Guardian Under alle
omstændigheder er det en vellykket bog. Han forsøger ikke at imitere Stieg Larssons stil, men han er samtidig

tro over for Larssons litterære univers. Man finder også her kampen mod uretfærdigheden og jagten på
sandheden i en løgnagtig verden... Han tegner karaktererne overbevisende. Le Monde
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